Maloodběratelé
Čepirohy 154, 434 01 Most
www.hartmanaspol.com
e-mail: objednavky@hartmanaspol.com
tel: 476 709 595
fax: 476 102 614
mobil: 739 087 349, 737 705 762

Ceník plošně frézovaných dvířek všech skupin - bez DPH 21% MDF 16 mm
Fólie A

Fólie B

Fólie C

Fólie D

Fólie E

Patina

2 001,00 Kč

2 001,00 Kč

2 089,00 Kč

2 108,00 Kč

3 772,00 Kč

4 185,00 Kč

bílá kůže, bílý květ, černá kůže, červená, hrášková, královská modř, písková, šedá, šedá světlá, vanilka, vanilka světlá, vanilka žlutá

folie A:
folie B:

folie C:

folie D:

bílá drásaná, buk iconic, dub přírodní, modřín,ořech tmavý, stříbrná, šedá světlá drásaná, šedá tmavá drásaná, vanilka drásaná, wenge
akácie, Amberg šedý, anthrazit, beton, beton bílý, beton tmavý, borovice bílá, borovice stará, broušená perleť, broušená šedá, dub Hamilton, dub hnědý, dub horský, dub
Nebraska, dub starý, dub šedý, dub tmavý drásaný,dub Wotan, hnědá, jasan, kašmír, kaštanová, kitami, krémová světlá, krémová tmavá, kůže, ořech Delios, staré dřevo, textilie
bílá, textilie světlá, textilie tmavá, umbra
bílá lesk, bílá mat, camel mat, Cubanit mat, dub Atlanta, dub ledový, grafit mat, kladívková, latté mat, macchiato mat, šedá světlá mat, vanilka mat

folie E

bílá vysoký lesk, capucino vysoký lesk, černá vysoký lesk, červená světlá vysoký lesk, červená vysoký lesk, fialová vysoký lesk, jasmín vysoký lesk, šedá světlá vysoký lesk, šedá
vysoký lesk

patina

patina borovice bílá, patina dub horský, patina dub Wotan

Zadní stranu dvířek vyrábíme v provedení bílá. Případně barevná pouze v tloušťce 18 mm v těchto dekorech :
dub speciál, javor, merano hnědé, vanilka, šedá, bílošedá, písková
Barevná zadní strana

bez příplatku

Lepení skel

ZDARMA

Rámy pro skla a mříže

bez příplatku

Vrtání pantů

ZDARMA

Atypické rozměry

bez příplatku

Záruka

7 let

Maloodběratelé
Čepirohy 154, 434 01 Most

www.hartmanaspol.com
e-mail: objednavky@hartmanaspol.com
tel: 476 709 595
fax: 476 102 614
mobil: 739 087 349, 737 705 762

Ceník plošně frézovaných dvířek všech skupin - bez DPH 21% MDF 18 mm
Fólie A

Fólie B

Fólie C

Fólie D

Fólie E

Patina

2 293,00 Kč

2 293,00 Kč

2 353,00 Kč

2 375,00 Kč

3 848,00 Kč

4 449,00 Kč

bílá kůže, bílý květ, černá kůže, červená, hrášková, královská modř, písková, šedá, šedá světlá, vanilka, vanilka světlá, vanilka žlutá

folie A:
folie B:

folie C:

folie D:

bílá drásaná, buk iconic, dub přírodní, modřín,ořech tmavý, stříbrná, šedá světlá drásaná, šedá tmavá drásaná, vanilka drásaná, wenge
akácie, Amberg šedý, anthrazit, beton, beton bílý, beton tmavý, borovice bílá, borovice stará, broušená perleť, broušená šedá, dub Hamilton, dub hnědý, dub horský, dub
Nebraska, dub starý, dub šedý, dub tmavý drásaný,dub Wotan, hnědá, jasan, kašmír, kaštanová, kitami, krémová světlá, krémová tmavá, kůže, ořech Delios, staré dřevo, textilie
bílá, textilie světlá, textilie tmavá, umbra
bílá lesk, bílá mat, camel mat, Cubanit mat, dub Atlanta, dub ledový, grafit mat, kladívková, latté mat, macchiato mat, šedá světlá mat, vanilka mat

folie E

bílá vysoký lesk, capucino vysoký lesk, černá vysoký lesk, červená světlá vysoký lesk, červená vysoký lesk, fialová vysoký lesk, jasmín vysoký lesk, šedá světlá vysoký lesk, šedá
vysoký lesk

patina

patina borovice bílá, patina dub horský, patina dub Wotan

Zadní stranu dvířek vyrábíme v provedení bílá. Případně barevná pouze v tloušťce 18 mm v těchto dekorech :
dub speciál, javor, merano hnědé, vanilka, šedá, bílošedá, písková
Barevná zadní strana

bez příplatku

Lepení skel

ZDARMA

Rámy pro skla a mříže

bez příplatku

Vrtání pantů

ZDARMA

Atypické rozměry

bez příplatku

Záruka

7 let

