
Úchytky do hrany na fóliované dvierka

       SHZ                            SHZ 2192                        UKW 4                           UKW 5                             UKW 7     UKW 14                         UKW 15

FÓLIOVANÉ DVIERKA

DVIERKA ŠTANDARDNÉ FÓLIE

DVIERKA LESKLÉ, SUPER MATNÉ
A DRUHÁ CENOVÁ KATEGÓRIA

Cena na všetky farby a modely:

Cena na vyžiadanieÚchytky do hrany 

Doplnky a služby ku dvierkam:

AKRYLÁTOVÉ DVIERKA SENOSAN

s DPHBiela žiarivá 1982 

Dvierka farebné: béžová, kapučíno, čierna, 
červená, fialová, šedá svetlá, šedá tmavá

Lesklé jednostranné:

Biela žiarivá 1982 

Dvierka farebné: béžová, čierna, šedá svetlá, 
šedá tmavá

Matné jednostranné:

Cena na vyžiadanieMontáž úchytiek do hrany

Cena na vyžiadaniePatinovanie dvierok 

Cena na vyžiadanieRímsy a ozdobné lišty  

Dôležité informácie: 

Dodacie termíny: 
Fóliované a akrylátové dvierka - do 10 pracovných dní

Striekané a patinované dvierka - do 20 - 25 pracovných dní 
Maximálne rozmery: 
Fóliované a patinované dvierka - max. rozmery: výška 2400 mm x šírka 1200 mm, min. rozmery: výška 100 mm x šírka 140 mm 
Striekané dvierka - max. rozmery: výška 2500 mm x šírka 900 mm, min. rozmery: výška 100 mm x šírka 140 mm 
Akrylátové dvierka - max. rozmery: výška 2500 mm x šírka 1250 mm, min. rozmery: výška 100 mm x šírka 100 mm 

Dovoz: 
U nás máte dovoz dvierok ZADARMO. 

64,97 € s DPH
54,14 bez DPH

82,36 € s DPH
68,63 bez DPH

72,96 € s DPH
60,80 bez DPH

80,91 € s DPH
67,43 bez DPH

80,48 € s DPH
67,07 bez DPH

87,70 € s DPH
73,08 bez DPH

Karina Tomasoszka 
predajna.nitra@cpsi.sk 
+421 910 912 037

Aktuálne cenníky: www.cps-interier.sk



Frézované úchytky pre hladké striekané dvierka 

   úchytka 1                                               úchytka 2                                                    úchytka 3

Hladké dvierka - SVET DVIEROK  

STRIEKANÉ DVIERKA

biela

 RAL 9003     

biela    

zadná stranafarba RAL / NCS

biela         
biela     
biela       

biela      
biela       
biela      
biela      

121,25 €  -    

úchytka cena s DPH

150,88 €  úchytka 1,2,3     
104,78 €   -    
134,41 €   úchytka 1,2,3    

132,77 €-    
162,42 €    úchytka 1,2,3     
116,31 € -

145,95 €   úchytka 1,2,3   

vysoký lesk

predná strana

vysoký lesk       

matná   

matná       

vysoký lesk    

vysoký lesk     

matná    

matná     

101,04 €  

cena bez DPH

125,73 €  
87,32 €   
112,01 €   

110,64 €

135,35 €    
96,93 €  
121,63 €   

iné 

farby     

Frézované striekané dvierka - SVET DVIEROK
výfrezy: D75, D16, D47, D76, D17, D18  

Frézované striekané dvierka - CPS
striekame akékoľvek zložité výfrezy 

biela / iné farby biela    

zadná stranafarba RAL / NCS

190,08 €  -    

úchytka cena s DPH

matná   

predná strana

158,40 €  

cena bez DPH

biela / iné farby biela    

zadná stranafarba RAL / NCS

154,18 €  -    

úchytka cena s DPH

matná   

predná strana

128,48 €

cena bez DPH

Karina Tomasoszka 
predajna.nitra@cpsi.sk 
+421 910 912 037

Aktuálne cenníky: www.cps-interier.sk

Cenník je určený len pre registrovaných zákazníkov firmy CPS Interiér Ján Buday (CPS Nábytkové kovania) 


