
Ploché kalené (ESG) sklo                float číry              hrúbka skla 8 mm

Pre typové dvere  otočné alebo posuvné do puzdra, do obložkovej zárubne 60-110/197cm

cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

129,00 25,80 154,80

148,00 29,60 177,60

Ploché kalené  (ESG) sklo         satináto biele             hrúbka skla 8 mm
Pre typové dvere  otočné alebo posuvné do puzdra, do obložkovej zárubne 60-110/197cm

cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

218,00 43,60 261,60

250,00 50,00 300,00

Lepené kalené  (ESG-VSG) sklo       GRAFOSKLO®   hrúbka skla 4/1.2/4 mm
Pre typové dvere  otočné alebo posuvné do puzdra, do obložkovej zárubne 60-110/197cm

cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

386,00 77,20 463,20

463,00 92,60 555,60

Ostatné rozmery a ceny na vyžiadanie.

Ceny pri atypických rozmeroch - ploché kalené sklo:

Pri priechodnosti zárubňou na výšku od 200-220 cm je príplatok + 15 % k základnej cene kaleného skla

Pri neštandardnom rozmere šírky i výšky priechodnosti zárubňou + 33 % k základnej cene kaleného skla

Ceny pri atypických rozmeroch - lepené  kalené sklo GRAFOSKLO®:

Pri priechodnosti zárubňou na výšku od 200-220 cm je príplatok  + 20 % k základnej cene GRAFOSKLA®

Pri neštandardnom rozmere šírky i výšky priechodnosti zárubňou  + 44 % k základnej cene GRAFOSKLA®

Sklo ESG je tepelne spracované sklo, ktoré pri zohriati na teplotu 620°C a následnom rýchlom   

ochladení vzduchovou sprchou ziska lepšie vlastnosti.  Zvýši sa odolnosť proti nárazom,  ohybová pevnosť

 i  tepelná odolnosť. 

Sklo ESG-VSG GRAFOSKLO® je lepené z dvoch vrstiev kaleného skla (float číry/float číry) medzi ktoré 

sú vložené tri vrstvy fólie. Fólia nosič (hrúbka 0,4mm) je číra a na túto vrstvu sa nanáša ľubovolný motív  

v digitálnej forme technológiou colorprintu. Do medzivrstvy k fólii môže byť  vložená aj dekoratívna textília. 

Zvyšné dve fólie sú lepivé a môžu byť priehľadné alebo matné.  (Ďalšie informácie na www.grafosklo.sk)

Cenník  celosklenených dverí 

                    * rozmer

60, 70, 80, 90 / 197cm

        100, 110 / 197 cm

                    * rozmer

60, 70, 80, 90 / 197cm

        100, 110 / 197 cm

                    * rozmer

60, 70, 80, 90 / 197cm

        100, 110 / 197 cm



Hrúbka  skla  6mm, kalené,  max.rozmer je 1400 x 2800 mm

rozmer cena bez DPH DPH 20% cena s DPH cena bez DPH extraclean

1m2 260,00 52,00 312,00 294,00 

Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania.

Hrúbka  skla  6mm, kalené,  max.rozmer je 1400 x 2800 mm

rozmer cena bez DPH DPH 20% cena s DPH cena bez DPH extraclean

1m2 180,00 36,00 216,00 220,00 

Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania.

Hrúbka  skla  4mm, s bezpečnostnou fóliou, max.rozmer je 1400 x 2800 mm

rozmer cena bez DPH DPH 20% cena s DPH cena bez DPH extraclean

1m2 152,00 30,40 182,40 196,00 

Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania.

Hrúbka  skla  10mm, kalené, max.rozmer je 1400 x 2800 mm

rozmer cena bez DPH DPH 20% cena s DPH cena bez DPH extraclean

1m2 280,00 56,00 336,00 368,00 

Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania.

Hrúbka  skla  10mm, kalené, max.rozmer je 1400 x 2800 mm

rozmer cena bez DPH DPH 20% cena s DPH cena bez DPH extraclean

1m2 280,00 56,00 336,00 348,00 

Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania.

Hrúbka  skla  12mm, kalené, max.rozmer je 1400 x 2800 mm

rozmer cena bez DPH DPH 20% cena s DPH cena bez DPH extraclean

1m2 360,00 72,00 432,00 480,00 

Cena je vrátane všetkých výrezov, otvorov a ďalšieho opracovania.

Extraclean je sklo bez zeleného zafarbenia!

Cenník je platný od 15.5.2013 do vydania nového cenníka.

Uvedené ceny sú maloobchodne doporučné.

Cenník  pevných interiérových priečok - GRAFOSKLO

Cenník  pracovných dosiek pre kuchynské linky - GRAFOSKLO

Cenník  sklenených zásten za kuchynské linky - GRAFOSKLO

Cenník  sklenených výplní nábytkových dvierok - GRAFOSKLO

Cenník  sklenených pracovných dosiek - GRAFOSKLO

Cenník  sklenených zásten za kuchynské linky - podľa RAL 


