
DVEŘE, PŮDY A DNA SKŘÍNÍ
PRO SKŘÍNĚ I.

                        XX  /dezén dveří, půdy, dna/
        CC - calvados červený    0 - bez úchytky                           
        OL - olše                                (vrtání v rozteči 96 mm)
        DB - dub přírodní  1 - zafrézovaná  
        TR - třešeň      plast.elipsa, antracit
        SD - světle šedá  2 - tvar D, kov zin.
        BL - bílá  5 - tvar C, kov nikl
        DA - dub antracitový  6 - tvar širší C, hliník
        DP - dub pískový  7 - tvar C, kov ant.

DP0100-xxx DP8100-xxx
dveře vysoké, LTD, 1 pár dveře vysoké, LTD, 1 ks, pravé

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DP0660---x  DP9100-xxx

Sklo skříní - bez rámu nebo s hliníkovým rámem - kouřové nebo matelux.  

X /úchytka/

Dveře LTD o síle 18 mm, hrany ABS. 

Půda a dno o síle 25mm, hrany ABS.

HD0010-xx
DP0100-xxx

Dveře vysoké - včetně kování /záv ěsů a úchytek/, výška dve ří 194,4 cm

DP0660---x  DP9100-xxx
dveře vysoké, sklo v rámu, 1 pár R dveře vysoké, LTD, 1 ks, levé

/pro skř.š.80 cm/  /pro skř.š.40 cm/

DP0660-M-x DP8660---x
dveře vysoké, sklo matelux v rámu, 1 pár dveře vysoké, sklo v rámu, 1 ks, pravé

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.40 cm/

8 460,-
DP6100-xxx DP9660---x

dveře vysoké, LTD, 1 ks, pravé dveře vysoké, sklo v rámu, 1 ks, levé

/pro skř.š.60 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DP5100-xxx DP8660-M-x
dveře vysoké, LTD, 1 ks, levé dveře vysoké, sklo matelux v rámu, 1 ks, pravé

/pro skř.š.60 cm/ /pro skř.š.40 cm/

L L
DP8300-xxx DP9660-M-x

dveře vysoké pro rohovou skříň SK6607, LTD dveře vysoké, sklo matelux v rámu, 1 ks, levé

1 ks, pravé /pro skř.š.40 cm/

DP9300-xxx
dveře vysoké pro rohovou skříň SK6607, LTD

R 1 ks, levé 
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DT0100-xxx DC0100-xxx
dveře střední dolní, LTD, 1 pár dveře střední horní, LTD, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.80 cm/

DT0600---x DC0600---x
dveře střední dolní, sklo, 1 pár dveře střední horní, sklo, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.80 cm/

DT0660---x DC0660---x
dveře střední dolní, sklo v rámu, 1 pár dveře střední horní, sklo v rámu, 1 pár

sklo /pro skř.š.80 cm/ sklo /pro skř.š.80 cm/

DT0600-M-x DC0600-M-x
dveře střední dolní, sklo matelux, 1 pár dveře střední horní, sklo matelux, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.80 cm/

DT0660-M-x DC0660-M-x
sklo v rámu dveře střední dolní, sklo v rámu matelux, 1 pár sklo v rámu dveře střední horní, sklo v rámu matelux, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.80 cm/

DT6100-xxx DC6100-xxx
dveře střední dolní, LTD, 1 ks, pravé dveře střední horní, LTD, 1 ks, pravé

/pro skř.š.60 cm/ /pro skř.š.60 cm/

DT5100-xxx DC5100-xxx
dveře střední dolní, LTD, 1 ks, levé dveře střední horní, LTD, 1 ks, levé

Dveře střední - včetně kování /záv ěsů a úchytek/, výška dve ří - dolní - 121,6 cm, horní - 126,8 cm

dveře střední dolní, LTD, 1 ks, levé dveře střední horní, LTD, 1 ks, levé

   L /pro skř.š.60 cm/    R /pro skř.š.60 cm/

DT8300-xxx DT9300-xxx
dveře střední pro rohovou skříň SK4607 dveře střední pro rohovou skříň SK4607

LTD, pravé LTD, levé 

 R    L
DT8100-xxx DC8100-xxx

dveře střední dolní, LTD, 1 ks, pravé dveře střední horní, LTD, 1 ks, pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DT9100-xxx DC9100-xxx
dveře střední dolní, LTD, 1 ks, levé dveře střední horní, LTD, 1 ks, levé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DT9600---x DC9600---x
dveře střední dolní, sklo, 1 ks, levé/pravé dveře střední horní, sklo, 1 ks, levé/pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

sklo DT8660---x sklo DC8660---x
dveře střední dolní, sklo v rámu, 1 ks, pravé dveře střední horní, sklo v rámu, 1 ks, pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

   L DT9660---x  R DC9660---x
dveře střední dolní, sklo v rámu, 1 ks, levé dveře střední horní, sklo v rámu, 1 ks, levé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

sklo v rámu DT8600-M-x sklo v rámu DC8600-M-x
dveře střední dolní, sklo matelux, 1 ks, pravé dveře střední horní, sklo matelux, 1 ks, pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/
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DT9600-M-x DC9600-M-x
dveře střední dolní, sklo matelux, 1 ks, levé dveře střední horní, sklo matelux, 1 ks, levé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DT8660-M-x DC8660-M-x
dveře střední dolní, sklo v rámu matelux, 1 ks, pravé dveře střední horní, sklo v rámu matelux, 1 ks, pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

   L   R

sklo DT9660-M-x sklo v rámu DC9660-M-x
dveře střední dolní, sklo v rámu matelux, 1 ks, levé dveře střední horní, sklo v rámu matelux, 1 ks, levé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DD0100-xxx DD0600-M-x
dveře nízké, LTD, 1 pár dveře nízké, sklo matelux, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.80 cm/

DD0600---x DD0660-M-x
dveře nízké, sklo, 1 pár dveře nízké, sklo v rámu matelux, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/ /pro skř.š.80 cm/

DD0660---x
dveře nízké, sklo v rámu, 1 pár

/pro skř.š.80 cm/

DD6100-xxx DD5100-xxx

Dveře nízké - včetně kování /záv ěsů a úchytek/, výška dve ří 67,4 cm

DD6100-xxx DD5100-xxx
dveře nízké, LTD, 1 ks, pravé dveře nízké, LTD, 1 ks, levé

/pro skř.š.60 cm/ /pro skř.š.60 cm/

   R    L
DD8100-xxx DD8600-M-x

dveře nízké, LTD, 1 ks, pravé dveře nízké, sklo matelux, 1 ks, pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DD9100-xxx DD9600-M-x
dveře nízké, LTD, 1 ks, levé dveře nízké, sklo matelux, 1 ks, levé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DD9600---x DD8660-M-x
dveře nízké, sklo, 1 ks, levé/pravé dveře nízké, sklo v rámu matelux, 1 ks, pravé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

   R

    L DD8660---x DD9660-M-x
dveře nízké, sklo v rámu, 1 ks, pravé dveře nízké, sklo v rámu matelux, 1 ks, levé

/pro skř.š.40 cm/ /pro skř.š.40 cm/

DD9660---x DD8300-xxx
dveře nízké, sklo v rámu, 1 ks, levé dveře nízké pro rohovou skříň SK2607

/pro skř.š.40 cm/ LTD, pravé

DD9300-xxx
dveře nízké pro rohovou skříň SK2607

LTD, levé
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HD0010-xx HD0060-xx
půda a dno /pro skř.š.40, hl.42,2 cm/ půda a dno /pro skř.š.80, hl.60 cm/

HD0011-xx HD0070-xx
půda a dno /pro skř.š.60, hl.42,2 cm/ půda a dno k rohové skř. SKx604 /42,2x42,2 cm/

HD0020-xx HD0080-xx
půda a dno /pro skř.š.80, hl.42,2 cm/ půda a dno k vnitřní roh.skř. SKx607 /70x70 cm/

HD0030-xx
půda a dno /pro skř.š.120, hl.42,2 cm/

Půdy a dna sk říní
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