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BARON

LÍNIA - AVANGARDE

Avangarde je línia dverí charakteristická moderným štýlom a extravaganciou.
Novodobé, moderné interiéry a naše dvere z línie Avangarde sú dokonalou
kombináciou.
Farebná škála laminátov používaných pri výrobe tejto línie sa ideálne komponujú
s intenzívnymi farbami interiérov a ideálne ladia s koloristykou moderného nábytku.
Naše najbližšie okolie a v tom predovšetkým náš interiér je odrazom nášho charakteru
a životného štýlu. Túžba byť výnimočnými spôsobuje, že sa otáčame exkluzívnymi
vecami a do takých vlastne patrí línia Avangarde.
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BARON
BARON W-4

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

Jesion 3D

•

•

Orzech

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Vintage
•
•
•

Alaska

•

•

Dąb Natur

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 12 mm
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
Cappuccino

•
•
•
•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•

•

•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Retro a Portal € 74,68 bez DPH / komplet
na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké
v udržiavaní
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

bezpečnostné sklo
v štandarde

BARON
BARON W-8

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•
•

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 12 mm
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•

•

•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Retro a Portal € 74,68 bez DPH / komplet
na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké
v udržiavaní
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Jesion 3D

Orzech

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Vintage

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

W-9

W-8

W-7

W-6

bezpečnostné sklo
v štandarde
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MARKIZ
MARKIZ W-1

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

Jesion 3D

•

•

Orzech

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Vintage
•
•
•

Alaska

•

•

Dąb Natur

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 12 mm
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbki 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
Cappuccino

•
•
•
•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•

•

•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Retro a Portal € 74,68 bez DPH / komplet
na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké
v udržiavaní
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

bezpečnostné sklo
v štandarde

ANDORA
ANDORA

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF a vyplnené
perforovanou drevotrieskovou doskou
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla
v bezfalcovom krídle je spojenie laminátu na čelnej rovine

Grafit Ryfla

Orzech

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie: panel vo farbe krídla hrúbki 35 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•

ventilačné podrezanie h-10 mm
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•

•

•

•

dostupné šírky „70” „80” „90” - rozmer sredného panela sa
mení spolu so šírkou krídla
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Alaska

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

Fotografia predstavuje krídlo ANDORA v bezfalcovej verzii
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GRAND
GRAND

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

Dąb Natur

Alaska

•

•

•

Gray

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Silver

•
•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•

•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH
/ komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných
zárubňach
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

N

VALENCIA
VALENCIA W-2

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•
•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
a perforovanej drevotrieskovej dosky
povrchová úprava - drevopodobný laminát
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
v verziách W-1 a W-2 namiesto skla panel hrúbki 35 mm

Dąb Natur

Alaska

Gray

•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
bezpečnostné sklo tvrdené - grafitové hrúbki 8 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•

•

ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne
ventilačné podrezanie h-10 mm
asymetrické vo verzii W-2
ventilačné podrezanie h-10 mm
symetricky vo verzii W-1

€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks
€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

•
•

•

•

•

dostupné šírky „70” „80” „90” - rozmer stredného panelu sa
mení spolu so šírkou krídla
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
posuvné krídlo dostupné len
vo verzii W-1 za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH
/ komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných
zárubňach
dedikované soklové lišty informácie str. 53

NOVINKA regulovaná zárubňa
vo farbe Czarny Mat

Robinia

bezpečnostné sklo
v štandarde
Fotografia predstavuje krídlo Valencia v bezfalcovej verzii
so zárubňou vo farbe Czarny Mat

W-1

•

Silver

W-5

•

W-2

•

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
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MADRYT
MADRYT

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

Dąb Natur

Alaska

•

•

•

Gray

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Silver

•
•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie plochým panelom hrúbki 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 %**
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH
/ komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných
zárubňach
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 944 mm

ROYAL
ROYAL W-9

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•
•

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 12 mm
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbki 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•

•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH
/ komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných
zárubňach
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Dąb Natur

Alaska

Gray

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Vintage

bezpečnostné sklo
v štandarde

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

W-9

W-8

W-7

W-6

W-5

Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii v kombinácii
s ozdobným obkladom Portal
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SAN ROBERTO
SAN ROBERTO W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

•

•

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

•

•

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
ozdobná okenná lišta z MDF:
Verzia W-1, W-4, W-7 farba Alaska
Verzia W-2, W-5, W-8 farba Gray
Verzia W-3, W-6, W-9 farba Czarny Mat
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbki 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•

Orzech

•
•
•

Vintage

•

•

Dąb amerykański

•

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne
hladké, ľahké v udržiavaní
bezpečnostné sklo
v štandarde
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii v kombinácii
s ozdobným obkladom Portal

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-7

W-5

Cappuccino

W-3

Gray

GLAMOUR
GLAMOUR

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
viac informácií na str. 54

,

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•

•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
bezpečnostné sklo tvrdené - mliečne hrúbki 6 mm, matný
povrch po vnútornej strane krídla
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany zasklenie (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•

ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne
sklo matné grafitové

€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks
€ 16,60 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•

dostupné šírky
„70” „80”
šírka „90” za príplatok
€ 16,60 bez DPH
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
krídlo Glamour nie je dostupné vo verzii posuvných dverí
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Wiąz perłowy 3D

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

bezpečnostné sklo
v štandarde

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia
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TULUZA
TULUZA

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

•

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

•

•

•

rámy krídla sú vykonané dosky MDF a perforovanej
drevotrieskovej dosky
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
v bezfalcovom krídle spojenie laminátu na čelnej rovine

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
Grafit Ryfla

•
•
•

•

Orzech

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•

Alaska

•
•

Vintage

•

•

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne
ventilačné podrezanie h-10 mm
dvojité symetrické

€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks
€ 21,57 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•

Silver

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
bezpečnostné sklo tvrdené grafitové hrúbki 5 mm
s aplikáciou typ raster, zarovnanie s povrchom krídla
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

•

dostupné šírky
„70” „80” „90”
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

bezpečnostné sklo
v štandarde
Fotografia predstavuje krídlo TULUZA v bezfalcovej verzii

ventilačné podrezanie h-10 mm dvojité symetrické
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MILUZA
MILUZA W-1

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané dosky MDF a perforovanej
drevotrieskovej dosky
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
v bezfalcovom krídle spojenie laminátu na čelnej rovine

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie: panel vo farbe krídla verzia W-1
vyplnenie: panel vo farbe Jasny Beton verzia W-2

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•

ventilačné podrezanie h-10 mm
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•

•

W-1

•

dostupné šírky
„70” „80” „90”
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Orzech

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

W-2

•

Grafit Ryfla

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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MARSYLIA
MARSYLIA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D

•
•
•

Merbau 3D

•

•

Dąb szary 3D
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 22 mm
verzia W-1 vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 22 mm
a plytkým panelom 4mm namiesto skla
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbki 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•

Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

Orzech

•

•

Vintage
•

•

Dąb amerykański

dostupné šírky
„60***” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké
v udržiavaní
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

bezpečnostné sklo
v štandarde
Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm
*** – rozmer 60 nedostupný v modele W-3, šírka skla sa mení spolu so šírkou krídla

W-5

W-4

W-3

W-2

Cappuccino

W-1

Gray

ORLEAN
ORLEAN W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•

•
•

Orzech 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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MONACO
MONACO W-4

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D

•
•
•

Merbau 3D

•
•

Dąb szary 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbki 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
vyplnenie profilovaným panelom o hrúbke 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•

Grafit Ryfla

•

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

Wenge Ryfla

•
•
•
•
•

Orzech

•

•

Vintage

•

Dąb amerykański

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
okrasný obklad Modern € 74,68 bez DPH / komplet na
stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké
v udržiavaní
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

bezpečnostné sklo
v štandarde

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

Cappuccino

W-1

Gray

GRENOBLE
GRENOBLE W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•

•
•

Orzech 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 13,00 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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BORDEAUX
BORDEAUX W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

Wiąz Perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D
•
•
•

Merbau 3D

•
•

Dąb Szary 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké alebo
opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbki 4 mm
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•

Grafit Ryfla

•
•

Wenge Ryfla

ventilačné podrezanie
ventilačné otvory plast
ventilačné otvory kov
ventilačné otvory kov čierne
jednostranné zrkadlo vo verzii W-1

€ 8,30 bez DPH
€ 8,30 bez DPH
€ 9,13 bez DPH / ks
€ 10,23 bez DPH / ks
€ 82,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

Orzech

•

•

Vintage

•

•

Dąb amerykański

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké,
ľahké v udržiavaní
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

bezpečnostné sklo
v štandarde

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

Cappuccino

W-1

Gray

LION STEEL
LION STEEL W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•

•
•

Orzech 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 4,98 bez DPH
príplatok za 1 ks skla verzia W-3
€ 26,28 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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PARIS
PARIS W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

•
•
•

Merbau 3D

•

•

Dąb szary 3D

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•

Grafit Ryfla

•
•
•

Wenge Ryfla

•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•

Orzech

•
•
•
•

Vintage

•

Dąb amerykański

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Silver

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D

Alaska

Dąb Natur

Robinia

22

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

Cappuccino

W-1

Gray

MAGNAT
MAGNAT W-1

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•

•
•

Orzech 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie modul hrúbki 35 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bulaj z nerezu, priemer 35cm, bezpečnostné sklo
mliečne obojstranne hladké
€ 116,17 bez DPH
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla:
€ 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Fotografia predstavuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii
Alaska

Dąb Natur

Robinia

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 944 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Gray

Cappuccino
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MAGNAT WHITE
MAGNAT WHITE

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Alaska
•

Jesion 3D
Alaska
Dąb 3D

•

•

Alaska

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D
Alaska
Merbau 3D
Alaska
Dąb szary 3D

•
•
•
•

•

•

Alaska
Grafit Ryfla
Alaska

•
•

•
•

Alaska
Orzech
Alaska
Vintage
Alaska
Dąb amerykański
Alaska

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie modul hrúbki 35 mm
možnosť vykonania krídla so zasklením ako v modele
MAGNAT
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

•

Wenge Ryfla

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bulaj z nerezu, priemer 35cm, bezpečnostné sklo
mliečne obojstranne hladké
€ 116,17 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

•
•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dostupné len so zárubňou vo farbe Alaska
dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

Alaska

Silver
Alaska

Fotografia predstavuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii s bulajom

Dąb Natur
Alaska
Robinia
Alaska
Gray
Alaska
Cappuccino

24

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 944 mm

BELIZE
BELIZE W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•
•
•
•

•
•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 4,98 bez DPH
príplatok za 1 ks skla verzia W-3
€ 26,28 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Dąb Natur

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

W-1

Robinia
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WERSAL
WERSAL W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
,
alebo
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

•
•
•

Merbau 3D

•

•

Dąb szary 3D

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie modulom hrúbki 35 mm, panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•

Grafit Ryfla

•
•
•
•

Wenge Ryfla

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•

Orzech

•
•

Vintage

•

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Dąb amerykański

Silver

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D

Fotografia predstavuje krídlo WERSAL v bezfalcovej verzii
Alaska

Dąb Natur

Robinia
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* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 944 mm

W-5

W-4

W-3

W-2

Cappuccino

W-1

Gray

WENA

LÍNIA - ELEGANCE
Elegance sú dvere charakteristické klasickým štýlom a tradičnou formou.
Interiéry pre ktoré sú určené dvere z tejto skupiny, nadobúdajú komfortný a elegantný
charakter.
Lamináty použité pri výrobe týchto dverí patria k tým najlepším materiálom zo skupiny
povrchových úprav dostupných na trhu, charakterizujú sa veľmi vysokou kvalitou a trvácnosťou.
Farby týchto laminátov plne odrážajú krásu a charakter prírodného dreva.
Sme presvedčení, že výber dverí línie Elegance dodá Vášmu domu jedinečné čaro a teplo.
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WENA
WENA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

Orzech

•

•

Dąb amerykański

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Kasztan

•
•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•
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W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

Olcha

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie modul hrúbky 20 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•

LINEA
LINEA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•

•
•

Olcha

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbki 4 mm
sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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SUPRA
SUPRA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

Orzech

•

•

Dąb amerykański

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Kasztan

•
•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 13,83 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•
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W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

Olcha

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•

GRACJA
GRACJA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 16,04 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

Olcha

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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NICEA

LÍNIA - CLASSIC
Classic je línia dverí, ktorá sa vyznačuje moderným štýlom a efektnými farbami laminátov.
Výrobky tejto skupiny si zachovávajú estetické kvality línie Avangarde a trvanlivosť laminátov
v kombinácii s ekonomickou rámou z dosky MDF.
Výberom dverí z línie Classic získate vysoko kvalitný produkt za atraktívnu cenu.
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NICEA
NICEA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo bielym laminátom
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Biały CLP

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

W-4

•

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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SANTIAGO
SANTIAGO W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

Wiąz perłowy 3D

•

Jesion 3D

•

Dąb 3D

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo bielym laminátom
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

•

Merbau 3D

•

•
•

Dąb szary 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 22 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•

Biały CLP

•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•
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W-3

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

•

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

Orzech 3D

TOLEDO
TOLEDO W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•

•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
alebo bielym laminátom
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Biały CLP

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

W-4

•

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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NEVADA
NEVADA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

Wiąz perłowy 3D

•

•

Jesion 3D

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Dąb 3D

•
•
•

Merbau 3D
•
•

Dąb szary 3D

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 10,79 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•
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W-4

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

Orzech 3D

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•

ARIZONA
ARIZONA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•
•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 12,72 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•
•

•

W-4

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

Orzech 3D

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

Merbau 3D

Dąb szary 3D

W-5

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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ALICANTE

LÍNIA - ECONOMY
Economy je línia dverí, ktorá sa vyznačuje jemným štýlom a formou.
Výrobky z tejto skupiny sú najvhodnejšie v interiéroch naplnených pokojom a harmóniou. Farby
laminátov naviazujú na najobľúbenejšie farby nábytku a podláh. Výberom dverí línie Economy
získate produkt veľmi dobrej kvality za prijateľnú cenu.
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ALICANTE
ALICANTE W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Orzech Decco

Dąb Bielony Decco

Wenge Decco

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

Walnut Decco

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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BILBAO
BILBAO W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

Orzech Decco

•

•

Dąb bielony Decco

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Wenge Decco

•
•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 13,83 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

•
•
•

•

W-1

•
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dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

W-2

•

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

Walnut Decco

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:
•

MALAGA
MALAGA W-5

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA DVERÍ:
•
•
•

•

•

•

rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
povrchová úprava - drevopodobný laminát
použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla*
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a termickým činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu
viac informácií na str. 54

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

•

•
•

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:
•
•
•
•
•

ventilačné podrezanie
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory plast
€ 8,30 bez DPH
ventilačné otvory kov
€ 9,13 bez DPH / ks
ventilačné otvory kov čierne
€ 10,23 bez DPH / ks
bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké,
príplatok za 1 ks skla
€ 15,77 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
•
•
•
•

•

W-2

W-1

•

dostupné šírky
„60” „70” „80” „90”
šírka „100” za príplatok
€ 13,83 bez DPH
ľubovoľná šírka za príplatok
+ 50 % **
pasívne krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
posuvné krídlo za príplatok
€ 13,83 bez DPH
2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
dedikované soklové lišty informácie str. 53

W-3

•

Walnut Decco

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.
** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

W-5

•

W-4

•

dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
vyplnenie panel hrúbky 4 mm
sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane
krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej
strane)

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

•
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JEDNOKRÍDLOVÉ

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:
•

Bezfalcove dvere

60

70

80

90

100

šírka krídla - s1

618

718

818

918

1018

šírka otvoru
v múre - s4

700

800

900

1000 1100

vonkajšia šírka
zárubne - s3

690

790

890

990

1090

šírka svetla
zárubne - s2

602

702

802

902

1002

výška krídla

1975 1975 1975 1975 1975

•
•
•

3 skryté pánty s reguláciou 3D
magnetický zámok na kľúč, patentový, wc
možnosť vykonania bez otvoru na kľúč
zámkový pliešok v zárubni vybavený reguláciou (nastavením)
polohy

výška otvoru v múre 2015 2015 2015 2015 2015
výška svetla
zárubne

1973 1973 1973 1973 1973

šírka krytia
zárubne - s5

764

výška krytia
zárubne

2054 2054 2054 2054 2054

864

964

1064 1164

Schéma regulovanej bezfalcovej zárubne

V bezfalcovom systéme nevystupujú
dvojkrídlové dvere.

•
•
•

•

•

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA
VERZIE BEZFALCOVÝCH KRÍDEL
dostupné v sérii Elegance
dostupné v sérii Avangarde
dostupné len v komplete s regulovanými zárubňami, od
rozsahu OSR-2
magnetický zámok na kľúč a wc - rozstav 90 mm,
patentový vklad 85 mm
kolík blokády wc - 6 mm

Príplatok za vykonanie dverí vo verzii bezfalcovej vynáša
€ 108,43 bez DPH

skryté pánty s reguláciou 3D
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Spôsob kalkulácie:
Cena krídla falcového
+ Cena regulovanej zárubne podľa cenníka
+ Príplatok € 108,43 bez DPH
= Cena bezfalcovej verzie

magnetický zámok na kľúč,
na patentový vklad, WC

zámkový pliešok zárubne s reguláciou

Kód
výrobku

rozsah
regulácie

OSR-1

80-99

OSR-2

100-119

OSR-3

120-139

OSR-4

140-159

OSR-5

160-179

OSR-6

180-199

OSR-7

200-219

OSR-8

220-239

OSR-9

240-259

OSR-10

260-279

OSR-11

280-299

OSR-12

300-319

OSR-13

320-339

OSR-14

340-359

OSR-15

360-379

OSR-16

380-399

OSR-17

400-419

OSR-18

420-439

cena
bez DPH

cena
s DPH

aktuálne ceny sú dostupné
v katalógu online:
www.intenso-doors.pl

SPOJENÉ S REGULOVANOU ZÁRUBŇOU

Avangarde, Elegance,
Classic, Economy

Horny svetlik

MAXIMÁLNA VÝŠKA SVETLA
MONTÁŽNEHO OTVORU 2500 MM

Regulovaná zárubňa so spojeným horným svetlíkom je dodávaná ako komplet elementov s preznačením na zloženie v mieste montáže.
Obsah kompletu:
• hlavné panele zárubne
• horný panel
• panele dotnuté pod uhlom
• zasklievacie lišty
• montážny set
Svetlík neobsahuje sklo.
Odporúčame využitie bezpečnostného skla hrúbky 4 mm.
Pred objednávkou prosíme o kontakt s Customer Service pre potvrdenie termínu realizácie.
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Posuvný nástenný systém ponúkaný našou firmou sa skladá z niekoľkých elementov ktoré povoľujú na ľubovoľné dopasovanie do podmienok
v miestnosti v ktorej ma byť využitý:
• Krídlo v posuvnej verzii v štandarde je vyposažené s kovovým úchytom okrúhlym alebo oválnym (farba podla ponuky)
Cena štandarného krídlo + € 13,83 (bez DPH)

JEDNODVEROVÝ SYSTÉM (HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + MASKUJÚCY KARNÍŠ)
Avangarde - € 110,64 (bez DPH) | Elegance - € 110,64 (bez DPH) | Classic - € 110,64 (bez DPH) | Economy - € 110,64 (bez DPH)

NÁSTENNÝ

Posuvny system

DVOJDVEROVÝ SYSTÉM (2X HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + DVOJITÝ MASKUJÚCY KARNÍŠ)
Avangarde - € 221,28 (bez DPH) | Elegance - € 221,28 (bez DPH) | Classic - € 221,28 (bez DPH) | Economy - € 221,28 (bez DPH)
•

Regulovaná zárubňa pre zabudovanie otvoru v stene typ Tunel (štandardná regulovaná zárubňa bez pántov a plieškov zámka) cena
zabudovania = cena regulovanej zárubne.

ODBOJNÍKOVÁ LIŠTA*
Avangarde - € 60,85 (bez DPH) | Elegance - € 60,85 (bez DPH) | Classic - € 60,85 (bez DPH) | Economy - € 60,85 (bez DPH)
•
•
•

Hákový zámok do posuvných dverí s kľúčom - cena € 37,34 (bez DPH)
Hákový zámok do posuvných dverí wc - cena € 51,17 (bez DPH)
Hákový zámok je dostupný jedine s okrúhlym úchytom, vo farbe saténového chrómu s zámkovým plieškom na vlastnoručnú montáž

* odbojníková lišta v Biały CLP a Alaska a Czarny Mat a Gray je dostupná jedine v rozmere 60 mm x 60 mm, bez maskujúcej lišty

POSUVNÝ SYSTÉM
SO ZABUDOVANÍM MÚRU*

Fotografia predstavuje pravé krídlo.

s1 šírka krídla

dvere jednokrídlové
60
70
80
90

dvere dvojkrídlové
60x2 70x2 80x2 90x2

644

1288 1488 1688 1888

744

844

944

s2 šírka otvoru v múre

680

780

880

980

1320 1520 1720 1920

s3 vonkajšia šírka zárubne

644

744

844

944

1288 1488 1688 1888
1244 1444 1644 1844

s4 šírka svetla zárubne

600

700

800

900

s5 šírka krytia zárubne

764

864

964

1064 1398 1598 1798 1998

sk šírka krytia karníšu

1384 1584 1784 1984 2734 3134 3534 3934

h1 výška krídla

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

h2 výška otvoru v múre

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

h3 vonkajšia výška zárubne

1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

h4 výška svetla zárubne

1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

h5 výška krytia zárubne

2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054 2054
Cena dvojitého systému = cena regulovanej zárubne + 30%

POSUVNÝ SYSTÉM
BEZ ZABUDOVANIA MÚRU*

s1 šírka krídla

dvere jednokrídlové
60
70
80
90

dvere dvojkrídlové
60x2 70x2 80x2 90x2

644

744

844

944

1288 1488 1688 1888

700

800

900

1200 1400 1600 1800

s2 šírka otvoru v múre

600

h1 výška krídla

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

h2 výška otvoru v múre

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

*pre modele TULUZA, MILUZA a ANDORA rozmery: s1, s2, s3, s4, s5 je potrebné zmenšiť o 26 mm.
POSUVNÝ SYSTÉM SO
ZABUDOVANÍM MÚRU

Montážny proﬁl
je dodávaný spolu
s maskujúcim karníšom
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POSUVNÝ SYSTÉM BEZ
ZABUDOVANIA MÚRU

Fotografia predstavuje pravé krídlo

CHRÓM
CHRÓM

SATÉN

MOSADZ

OVÁLNY ÚCHYT

SATÉN

MOSADZ

PATINA

PATINA

OKRÚHLY ÚCHYT

45

Systém posuvných skrytých dverí v stene bazuje na interiérových bezfalcových dverách - jedno alebo dvojkrídlových firmy Intenso-doors.
Konštrukciu systému stanovia kazeta skonštruovaná zo železných profilov, do ktorej sa krídlo schováva počas činnosti "otvárania dverí".
Momentálne spolupracujeme s firmou, ktorá dodáva hotové riešenia posuvných skrytých systémov v stene s určením pre dvere Intenso-doors:
firma Eclisse.

H1 = 2065 mm

otvor

doska K/G

doska K/G

doska K/G

doska K/G

rozmery kaziet*

rozmery krídla*

Kód

Svetlo
priechodu
LxH

Vonkajšie
rozmery
C x H1

A

B

Hrúbka
steny

Šírka
krídla

Výška
krídla

G60 Plus

610 x 1975

1350 x 2065

670

640

125

644

1985

G70 Plus

710 x 1975

1550 x 2065

770

740

125

744

1985

G80 Plus

810 x 1975

1750 x 2065

870

840

125

844

1985

G90 Plus

910 x 1975

1950 x 2065

970

940

125

944

1985

G100 Plus

1010 x 1975

2150 x 2065

1070

1040

125

1044

1985

* pre modele TULUZA, MILUZA a ANDORA rozmery šírky krídla je nutné zmenšiť o 26 mm.
Dedikovaná kazeta G70 - G90
VÝBER POSUVNÉHO SYSTÉMU

Distribútor
Využitie

Komplet sa skladá z

Pre interiérové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkrídlové v laminátoch
,
alebo
,
Kazeta „125” spolu s kovaním, elementy zárubne v laminátoch
,
,
alebo
- dištribuované firmou Eclisse
Posuvné krídlo Intenso-doors - dištribuované firmou Intenso-doors

Predaj a kontakt
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otvor = 2070 mm

H = 1975 mm

SYSTÉM POSUVNÝCH SKRYTÝCH DVERÍ V STENE

System v kazete

Dobre zamontovaná kazeta
na krídla Intenso-doors
• kazeta rozložená na hrúbku 125 mm
• zabudovanie doskou K/G 12,55 mm

www.eclisse.pl

DVERE SKRYTÉ V STENE
Novodobé riešenie spájajúce plnú funkčnosť tradičných dverí s minimálnym využitím
úžitkovej plochy.
Všestranné využitie systému Eclisse Intenso povoľuje inštaláciu nielen v malých
miestnosiach ale skvelo sa hodí aj na využitie vo veľkých obývacích izbách.
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PRÍSTAVKA
PRÍSTAVKA K FALCOVÝM
DVERÁM

DOSTUPNÉ
FARBY:

KONŠTRUKCIA:
•

•

Wiąz perłowy 3D

•

Jesion 3D

•

•

Dąb 3D

•

Orzech 3D

rámy krídla vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- kolekcia Avangarde
rámy krídla vykonané z dosky MDF - kolekcia Classic
povrchová úprava drevopodobným laminátom
,
,
alebo
bielym laminátom
využitie inovatívnej technológie umožnilo vyeliminovanie
spojov laminátu na hranách krídla
technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a tepelným činníkom
vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za
pomocou priečnych kolíkov dvere získali solídnu a stabilnú
konštrukciu

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:
Merbau 3D

Dąb szary 3D

•
•

dostupné šírky „30”, „40”
na komplet: aktývne (činné) krídlo a prístavka, je potrebné
vybrať stálu alebo regulovanú zárubňu v dvojkrídlovom
variante

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Biały CLP

líniaAVANGARDE
AVANGARDE ai CLASSIC
linia
CLASSIC
Orzech

cena
prístavky

€ 179,79 bez DPH
€ 215,74 s DPH

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

FALCOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ

Dąb Natur

FALCOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ

70+30 80+30 80+40 90+40
Robinia

Gray

Cappuccino

Nákres

OSBlok OSBlok OSBlok OSBlok

70+30 80+30 80+40 90+40
Nákres

s1

šírka krídla

1088

1188

1288

1388

s1

šírka krídla

1088

1188

1288

1388

s2

šírka v svetle
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne
šírka otvoru v
múre

1036

1136

1236

1336

s2

1036

1136

1236

1336

1124

1224

1324

1424

s3

1080

1180

1280

1380

1174

1274

1374

1474

s4

šírka v svetle
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne
šírka otvoru v
múre
šírka krytia
zárubne

1130

1230

1330

1430

1198

1298

1398

1498

s3
s4

s4
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OSReg OSReg OSReg OSReg

SYMETRICKÝ ALEBO
ASYMETRICKÝ PODIEL
•

FALCOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ
60+60 70+70 80+80 90+90
Nákres

OSReg OSReg OSReg OSReg

s1

šírka krídla

1288

1488

1688

1888

s2

šírka v svetle
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne
šírka otvoru v
múre
šírka krytia
zárubne

1236

1436

1636

1836

1280

1480

1680

1880

1330

1530

1730

1930

1398

1598

1798

1998

s3
s4
s4

FALCOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ
60+60 70+70 80+80 90+90
Nákres

OSBlok OSBlok OSBlok OSBlok

s1

šírka krídla

1288

1488

1688

1888

s2

šírka v svetle
zárubne
vonkajšia šírka
zárubne
šírka otvoru v
múre

1236

1436

1636

1836

1324

1524

1724

1924

1374

1574

1774

1974

s3
s4

FALCOVÉ

Pravé
„80” aktívne

Dvojkridlove dvere

Ľavé
„80” pasívne

na získanie rozmeru šírky pre asymetrický podiel je
potrebné pridať do menšieho rozmeru (napr. 70+70)
100 mm

FALCOVÉ JEDNO A DVOJKRÍDLOVÉ
Nákres
výška krídla

1985

1985

h2

1973

1973

h3

výška v svetle
zárubne
vonkajšia výška
zárubne

1995

2017

h4

výška otvoru v múre

2015

2037

h4 výška krytia zárubne

2054

-

SATÉN

ČIERNY

* – štandardné krídlo je vybavené v 4 ventilačné otvory - rúrky , nezávislé od rozmeru
** – informácia o dostupnosti Customer Service

Ventilacia

VENTILAČNÉ OTVORY PLAST*

VENTILAČNÉ OTVORY KOV*

MOSADZ **

Pevná/stala
zárubňa

h1

VENTILAČNÉ PODREZANIE

CHRÓM

Regulovaná
zárubňa
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REGULOVANÁ ZÁRUBŇA
•

rozsah do 240 mm sa skladá
z 1 základového panelu

•

•

rozsah nad 240 mm (od OSR-9) sa skladá zo
základového a doplňujúceho panelu
rozsah od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm,
rozsah od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm

Rozsah regulácie
regulovanej zárubne

1973
1995
2015
2054

Regulovana zarubna

Schéma regulovanej zárubne

šírka dverí

s1

s6

s2

s7

s3*

s5

s4

„60”

644

618

602

624

646

764

700

„70”

744

718

702

724

746

864

800

„80”

844

818

802

824

846

964

900

„90”

944

918

902

924

946

1064

1000

* do rozmeru s3 je nutné pridať hrúbku výstuže zarážky zámku dverí - 22 mm
pri falcových regulovaných zárubňach, pri bezfalcových zárubňach je nutné
pridať hrúbku výstuže zarážky zámku a objímky na pánty - 44 mm

Kód výrobku
OSR-1
OSR-2
OSR-3
OSR-4
OSR-5
OSR-6
OSR-7
OSR-8
OSR-9
OSR-10
OSR-11
OSR-12
OSR-13
OSR-14
OSR-15
OSR-16
OSR-17
OSR-18

rozsah regulácie
rozsah regulácie
falcových zárubní bezfalcových zárubní
80-99
100-119
95-114
120-139
115-134
140-159
135-154
160-179
155-174
180-199
175-194
200-219
195-214
220-239
215-234
240-259
235-254
260-279
255-274
280-299
275-294
300-319
295-314
320-339
315-334
340-359
335-354
360-379
355-374
380-399
375-394
400-419
395-414
420-439
415-434

Avangarde, Elegance, Classic
cena
bez DPH

Regulované zárubne sú vykonané z vysokej kvality dosky MDF.
Obsah balenia regulovanej zárubne:
• zrezané na výmer vertikálne panele s pripravenými montážnymi otvormi
pod pánty a ich dodatky
• zrezaný na výmer horizontálny panel
• set kovania potrebný na montáž (napr. pánty, montážne zásuvky,
konektory, tesnenia a skrutky)
• montážny manuál a záručný list

cena
s DPH

Economy
cena
bez DPH

cena
s DPH

aktuálne ceny sú dostupné
v katalógu online:
www.intenso-doors.pl

V ponuke sú dostupné dodatočné varianty regulovaných zárubní:
• do dvojkrídlových dverí neštandardnej šírky za príplatok 30%
• do posuvných dverí, zabudovanie steny:
- tunel šír. od „60” do „100” bez príplatku, cena z tabuľky zárubní
- tunel šír. nad „100” do „200” za príplatok 30%
• do sklenených dverí
• panel s predĺženým o 20 mm pierkovým tesnením:
- na zárubňu z kolekcií Avangarde, Elegance, Classic, Economy
- € 41,49 bez DPH / komplet

Montáž sa odporúča vykonať po ukončeniu murovacích prác, ktoré spôsobujú vysokú vlhkosť v miestnostiach.
Krídla a zárubne sú určené na použitie v interiéroch ako interiérové dvere. Nemali by sa používať ako priečka
medzi miestnosťami s veľkým teplotným rozdielom a v miestnostiach s vlhkosťou nad 60%.
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REGULOVANÁ ZÁRUBŇA
S VYSOKOU HORNOU LIŠTOU
výška krytia zárubne 2094 mm

2094

2015

1995

1973

Možnosť využitia dodatočných panelov
symetricky po oboch stranách zárubne alebo
asymetricky - po okresleniu strany zárubne
(pántovej alebo regulačnej)
Cena 1 ks panela (11 cm) - € 13,83 bez DPH
(max. 3 dodatočné panely na stranu).

Avangarde, Elegance, Classic
Kód výrobku

rozsah regulácie
falcových zárubní

rozsah regulácie
bezfalcových zárubní

OSR-1
OSR-2
OSR-3
OSR-4
OSR-5
OSR-6
OSR-7
OSR-8
OSR-9
OSR-10
OSR-11
OSR-12
OSR-13
OSR-14
OSR-15
OSR-16
OSR-17
OSR-18

80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399
400-419
420-439

95-114
115-134
135-154
155-174
175-194
195-214
215-234
235-254
255-274
275-294
295-314
315-334
335-354
355-374
375-394
395-414
415-434

V ponuke sú dostupné varianty regulovaných zárubní:
• na dvojkrídlové dvere a neštandardné šírky, za príplatok +30%
• obklad múru:
- tunel v šírke od „60” do „100” bez príplatku, cena z tabuľky
zárubní
- tunel v šírke viac ako „100” do „200” za príplatok +30%
• do sklenených dverí

cena
bez DPH

cena
s DPH

Economy
cena
bez DPH

cena
s DPH

aktuálne ceny sú dostupné
v katalógu online:
www.intenso-doors.pl

Zárubne s horným panelom sú dostupné vo variantoch: falcovom,
bezfalcovom.
Regulovaná zárubňa s horným panelom nevystupuje vo variante tunel na posuvné dvere.
Bez možnosti využitia obloženia Retro, Modern a Portal.
Rozsah regulácie zárubne do 240 mm sa skladá z jedného
základového panelu, rozsah nad 240 mm sa skladá zo základového
a doplňujúceho panelu

Zarubne s vysokou hornou l stou

spojenie páskov 90°
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STÁLA / PEVNÁ ZÁRUBŇA

1973
2017
2037

SCHÉMA STÁLEJ ZÁRUBNE

šírka dverí

s1

s6

s2

s3

s4

„60”

644

618

600

688

718

„70”

744

718

700

788

818

„80”

844

818

800

888

918

„90”

944

918

900

988

1018

V prípade zárubní na dvojkrídlové dvere do
štandardnej ceny treba pripočítať +30%

Cena zárubne
na dvere

línia AVANGARDE
línia ELEGANCE
línia CLASSIC

línia ECONOMY

€ 77,45 bez DPH

€ 69,15 bez DPH

€ 92,94 s DPH

€ 82,98 s DPH

cena za komplet: 2 ks vertikálny základ - 1 balenie
1 ks horizontálny nosník - 1 balenie

OKRASNÝ OBKLAD RETRO A PORTAL JE DOSTUPNÝ
LEN V NASLEDUJÚCICH FARBÁCH

Jesion 3D

RETRO

OKRASNÝ OBKLAD

Dąb Natur

Vintage

Gray*

Alaska

Cappuccino

* – nedostupná v obklade Retro

Retro

Modern

Portal

Šírka dverí

Vonkajší
rozmer
koruny

Vonkajší
rozmer
koruny

Vonkajší
rozmer
koruny

„60”

860

860

854

„70”

960

960

954

„80”

1060

1060

1054

„90”

1160

1160

1154

Výška 2120

Výška 2125

Výška 2095

PORTAL

MODERN
OKRASNÝ OBKLAD MODERN
DOSTUPNÝ VO FARBÁCH KRÍDEL
LÍNIE AVANGARDE A CLASSIC
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Orzech

(koruna + pilastre vertikálne)
€ 74,68 bez DPH / komplet na stranu
možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
len spojené na 45º

MASKOVACIA
LIŠTA

MASKOVACIA LIŠTA

Cena kompletu
na dvere

línia AVANGARDE
línia ELEGANCE
línia CLASSIC

línia ECONOMY

€ 17,98 bez DPH

€ 13,83 bez DPH

€ 21,57 s DPH

€ 16,60 s DPH

cena za komplet 2 ks x 2,2m a 1 ks 1,15m

línia ECONOMY

€ 16,04 bez DPH

€ 13,83 bez DPH

€ 19,25 s DPH

€ 16,60 s DPH

cena za komplet 2 ks x 2,2m a 1 ks 1,15m

ŠTVRŤVÁLČEK

Sokle H1
- cena za 1m

línia AVANGARDE
línia ELEGANCE
línia CLASSIC

línia ECONOMY

€ 7,74 bez DPH

€ 7,19 bez DPH

€ 9,29 s DPH

€ 8,63 s DPH

Sokle H2
- cena za 1m

línia AVANGARDE
línia ELEGANCE
línia CLASSIC

línia ECONOMY

€ 6,64 bez DPH

€ 6,09 bez DPH

€ 7,97 s DPH

€ 7,30 s DPH

Soklové lišty sú vykonávané v dĺžke 2050 mm

OPADAJÚCI PRAH

€ 49,79 bez DPH, zvýšená akustická izolácia, tesnenie
povoľujúce na rezignáciu zo štandardného prahu.
Nedostupný v krídlach GLAMOUR, VALENCIA (W-2, W-5) a v
posuvných krídlach a elementov pošírenia.

SOKLE, PODLAHOVÉ LIŠTY

Sokly sú vyrobené z doski MDF a pokryté laminátmi alebo dyhou vo farbe dverí.
Dodatočne majú frézovanie pre káble a uľahčujú montáž.

ŠTVRŤVÁLČEK

Cena kompletu
na dvere

línia AVANGARDE
línia ELEGANCE
línia CLASSIC

OPADAJÚCI PRAH
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Tri strieborné pánty dvojpiestikové s reguláciou 3D

Technicke informacie

Vysoká odolnosť voči mechanickému a tepelnému
poškodeniu vďaka využitiu technológie PUR
a inovačného spôsobu laminovania rámu
a horizontálnych elementov krídla

Tvrdené sklo Hardglass alebo bezpečnostné,
lepené, obojstranne hladké typ VSG

systém SilicSafe - technológia akustického
tlmenia skiel
Stabilná a pevná konštrukcia, vďaka
využitiu priečnych drevených kolíkov
a technológii čopovania

Výnimočne silné spojenie rámu krídla vďaka
využitiu drevených kolíkov o priemere 16 mm
a dĺžke 140 mm

Vertikálne rámy vykonané
z laminovaného dreva a dosky MDF
(kolekcia Avangarde a Elegance)
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Alaska

Jesion 3D

Silver

Dąb 3D

Vintage

Orzech 3D

Dąb amerykański

Merbau 3D

Olcha

Dąb szary 3D

Orzech

Kasztan

Czarny Mat

Dąb Natur

Gray

Robinia

Cappuccino

Beton

Dąb bielony Decco

Biały CLP

Walnut Decco

Grafit Ryfla

Orzech Decco

Wenge Ryfla

Dostupne farby

Wiąz perłowy 3D

Vzorník farieb sa
môže líšiť od tých
prezentovaných
v katalógu.

Wenge Decco
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Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Tento katalóg slúži ako názorný informatívny materiál,
ktorý obsahuje informáciu o aktuálnej cene a dostupnosti výrobkov.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu dostupného sortimentu.
Vzorkovníky farieb sa môžu líšiť od farieb prezentovaných
v tomto katalógu.

