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       Společnost RD Rýmařov s.r.o.,středisko  Kasard vyrábí interiérové dveře a zárubně v celé šíři známého

 sortimentu  ( dýhované,  lakované,  laminované  a  foliované ), který  splňuje  i  ty  nejnáročnější  požadavky 

  Naše  výroba je  přizpůsobena  nejen  pro výrobu standardních  provedení, ale  vyrábí     

   i technicky atypické v designu dle katalogu i dle zvláštních přání zákazníka. 

       V ceníku Vám představujeme základní nabídku interiérových dveří  značky Kasard. Slovo „základní” je

 zcela  na místě, protože  jsme výhradně  zakázková výroba, která kromě  běžného sortimentu nabízí  tolik

 žádanou  atypickou  výrobu. V  naší nabídce  naleznete  velký výběr interiérových dveří  v provedení dýha

 (smrk, borovice, buk, dub, javor, bříza, olše, jasan, třešeň, hruška,ořech, bubingo, zebráno, teak, palisandr,

 wenge, meranti, macore, gabon, bambus, mahagon, padouk, koto a mnohé jiné),dále pak ve folii a laminu. 

 Současně nabízíme možnost sladění dveří s ostatními prvky bytové architektury výběrem ze široké  palety 

 barev v  odstínech  RAL, jak  na otevřený nebo  uzavřený pór, mořením a tónováním  dle  přání zákazníka.

 Novinkou jsou pak povrchové úpravy ve vysokém lesku a v patině. Samozřejmostí je bezplatná konzultace,

 poradenská činnost a zpracování cenové nabídky. 

       Dále nabízíme  dodávky obložkových zárubní včetně celé škály bočních a horních světlíků, světlíkové

 stěny, různé  druhy  posuvných  a  skládacích  dveří, kyvné  dveře, obloukové  dveře, celoskleněné  dveře,

 lomené  dveře, zapadací  dveře, kouřotěsné  dveře, dveře  s  požární  odolností  a  mnohé  jiné,  dle přání

 zákazníka. 

 Dodávky realizujeme bez montáže i s montáží. 

 

        Přestože tento ceník je ceníkem především interiérových dveří, je nezbytně nutné doplnit,že vyrábíme

i  interiérové  schodiště, což  je výroba  vysloveně  zakázková. Cena  takových  schodů  se  připravuje vždy

individuálně. 

. 

současného bydlení.

výrobky rozměrově

Veškeré ceny v ceníku jsou v Kč, „ex works“ a jsou bez DPH

 Cena se rozumí včetně obalu, vlnitý papír u dveří a kartonová krabice u zárubně. 

1. DVEŘE A ZÁRUBNĚ KASARD

Závěsy Tectus pro
bezfalcové provedení

Zapuštěné kování

Mezipokojové kování

Vnitřní lištování

 neviditelné lištování

Magnetický zámek
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2. VŠEOBECNÝ POPIS VÝROBKŮ

     

Dveře dýhované 
- rám dveří z masivních hranolků
- výplň voština, dle přání dřevotříska nebo laťovka  
- oplášťování tenkou dřevotřískovou deskou nebo MDF          
- zadýhovaní 0,6 mm silnou dýhou dle vlastního výběru 
- hrany olepené shodnou dýhou jako na dveřích, respektive dle přání 
- základní zámek obyčejn?, WC nebo pro vložku FAB 
- základní závěsy v provedení nikl 
- u prosklených dveří skla čirá  hladká nebo čirá ornamentní (viz. str. 28) 
- zasklívací i nalepovací rámečky z masivního materiálu shodné se zvolenou dýhou 
- hrany dveří ostré, dle přání náklížky 
- povrchová úprava dveří bezbarvý vodouředitelný lak (zakázkově moření, tónování, vysoký lesk, patina)  
- zámek, závěsy, sklo, zasklívací lišty a hrany dveří dle výběru zákazníka 
- v ceně není zahrnuto vrchní kování (klika a štítek)
 

Zárubně dýhované 
- díly obložkové zárubně z dřevotřískové desky dýhované
  dýhou 0,6 mm dle výběru zákazníka 
- horní rohové spoje šikmé, hrany obložek ostré 
- závěsy nikl nebo dle přání 
- povrchová úprava bezbarvý vodouředitelný lak (zakázkově moření, tónování, vysoký lesk)

Dveře lakované v odstínech RAL 
- základní konstrukce dveří stejná jako u dýhovaných dveří 
- lak (nátěr) se aplikuje buď na dýhu s přiznaným pórem nebo pro hladké provedení na MDF desku  
- barevné provedení dle vzorníku RAL

Dveře foliované 
- rám dveří ze smrkových hranolků 
- výplň voština - oplášťování tenkou dřevotřískou s nalepenou folií v dezénu dle výběru 
- hrany olepené folií 
- základní zámek obyčejný, WC nebo pro vložku FAB 
- 2 závěsy v provedení nikl nebo dle výběru 
- u prosklených dveří skla čirá hladká nebo čirá ornamentní (viz. str. 28) 
- zasklívací rámečky folií obalované profily z masivu nebo MDF 
- hrany dveří ostré

Dveře laminované DDL 
- konstrukce dveří stejná jako u dveří foliovaných
- oplášťování provedeno tenkou MDF deskou jednostranně laminovanou, se zvýšenou povrchovou odolností 

Zárubeň lakovaná v odstínech RAL 
- základní konstrukce stejná jako u zárubní dýhovaných 
- lak (nátěr) se aplikuje na zárubeň dýhovanou bukovou dýhou
- barevné provedení dle vzorníku RAL

Zárubně foliované a laminované 
- základní konstrukce z DTD s nalepenou nebo obalenou folii dle výběru
- obložky šíře 60 mm s oblou hranou (SOFT) 
- 2 závěsy v provedení nikl nebo dle výběru - horní spoje obložek šikmé

Rámové zárubně
- konstrukce rámové zárubně tvoří dýhovaná biodeska nebo eurohranol se spojem na pokos
- vyrábí se jak ve falcovém, tak v bezfalcovém provedení  
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                              mahagon                                                                             2750     3650     3650     4300     3800     4350                                             

                              buk                                                                                        2950     4000     4000     4500     4000     4500

Dýha                     dub, jasan, javor, olše, bříza                                               3150     4300     4300     4900     4300     4900                            

                              třešeň, ořech                                                                       3600     4900     4900     5550     4900     5550 

Folie                      buk, dub, olše                                                                             1630     2600     2800     3350     3000     3250

Lamino DDL          dle nabídky na str. 26                                                          2100     3050     3250     3850     3450     3750   

Bílá na MDF                                                                                                      2900     3900     3900     4350     4000     4600

RAL na MDF                                                                                                                                                3100     4000     4000     4450     4100     4700                

                        

                                    

     

                            -  osvědčené  jednoduché dveře ve všech materiálových variantách a různých povrchových 
                                    úpravách, které vhodně doplní každý interiér. Nabídka je rozšířená  o provedení foliované 
                                    a laminované. 

 -  elegantní řada dveří, která doplňuje sortiment hladkých dveří Standard a vytváří nové možnosti 
    kombinací.  Vyrábí  se  stejně  jako  Standard  ve  všech  materiálech  a kombinacích.  Nabídka 
    je rozšířená o provedení foliované a laminované 

3.1. STANDARD

3.2. LINIE

3. INTERIÉROVÉ  DVEŘE                                                

12

                         mahagon                                 3850      4200   3950   4200   3950   3950   5200   4000   4300                                        

                         buk                                          4200       4500   4300   4600   4300   4300   5500   4350   4700

Dýha                 dub, jasan, javor, olše, bříza  4400        4800   4700   5000   4700   4700   6000   4700   5050

                         třešeň, ořech                           5100      5700   5500   5900   5500   5500   6900   5500   5750    

Folie                 buk, dub, olše                          2700   3100   2850   3000   2850   2850   3800   2900   3350

Lamino DDL     dle nabídky na str. 26              3150   3600   3300   3600   3300   3300   4300   3350   3900

Bílá na MDF                                                     4000   4300   4150   4400   4150   4150   5000   4200    4500

RAL na MDF                                                     4150   4500   4300   4600   4300   4300   5200   4350   4700    
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 Dýhová sesazenka průběžná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

profil dýha

profil folie, lamino

4

124
profil dýha profil folie, lamino

Dýhová sesazenka průběžná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

1 1

šíře skla 18 cm
       5Sc  28 cm

šíře skla 10 cm
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mahagon                                        3700    3700    4400    5000    4600   5000         5700    3900   4850    6450    5300   5800            4850       

buk                                                 3900    3900    4800    5300    4800   5400          6000    4100   5000    6700    5600   6100            5050 

dub, javor, jasan, olše, bříza          4200    4200    5100    5600    5300   5800          6400    4450   5400    7300    6100   6600           5600 

třešeň, ořech                                  4800    4800    5900    6400    6100   6600          7400    4950   6100    8150    7000   7850         6450 

folie buk, dub, olše                         2500    2500    3400    3850    3450   3750          4250    2900   3700    5500    4100   4400          3550 

lamino - dle nabídky str. 26            3100    3100    4000    4400    4050   4300         4800    3400   4300    6050    4500   4900         4150  

 - oblíbené dveře do moderního interiéru s rozšířenou nabídkou o provedení foliované a laminované.

3.3. QUATRIX

12

profil dýha

profil folie, lamino

4

 - špičkové provedení moderních dveří zvýrazňující kombinaci dřeva a tvrzeného skla 8 mm

mahagon                                                                             7400     9700    7300     7950     9100   10300    8900   11200

buk                                                                                          7700     9800    7600     8300     9600   10600    9200   11300

dub,javor,jasan,olše,bříza                                                   8000    10300        8000     8600     9900   10900    9500   11400                                       

třešeň, ořech                                                                       8700    10500      8700     9100    11000      11900   10100  11600                                                          

lamino - dle nabídky str. 26                                                 6700     9400        6400            7500     8800   10000    7900   10400

V základní ceně sklo čiré  nebo satináto bílé. Ostatní skla dle individuální kalkulace.

3.8 ALTAIR3.4. ALTAIR

 Dýhová sesazenka průběžná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

 Dýhová sesazenka průběžná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. U provedení Altair 1S a Altair 4S u vybraných dřevin
 příplatek 10 % k ceně v dýze v třešni. Jiné provedení dle individuální kalkulace.

                      3.3. OPTIMO



 - atraktivní vzhled uspokojí všechny milovníky přírodních motivů

mahagon                                                                              3300   3150  3300   3300   3900   4300  3750  3750                                                                          

buk                                                                                       3450   3300  3450   3450   4000   4400  3950  3950                                                                                   

dub, javor, jasan, olše, bříza                                                3750   3550  3750   3750   4200   4700  4100  4100                                           

třešeň, ořech                                                                        4300   4100  4300   4300   4700   5300  4850  4850                                                                     

mahagon                                                                                   4950   4800   4950   5000   4800   5900   5350   5350                                                                                                        

buk                                                                                            5200   5100   5200   5200   5100   6000   5700   5700                                                                                  

dub, javor, jasan, olše, bříza                                                     5600   5500   5600   5600   5500   6550   6000   6000                                           

třešeň, ořech                                                                             6500   6400   6500   6600   6400   7600   7100   7100                                                                   

3.5. VENUS
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profil zasklení

 - moderní provedení dveří v kombinaci dvou různých dýh

mahagon, buk                                                     3600   6400   3600   6500   3800   3700   3600   3600   4000                                                              

javor, jasan, mahagon                                              4000   7250   4000   7150   4400   4300   4200   4000   4400                                     

 Jiné provedení a kombinace dýh dle individuální kalkulace, dýhová sesazenka kombinovaná průběžná nebo spárovková.

3.6. DUO

2profil zasklení

 Dýhová sesazenka spárovková, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 



 -  vkusné provedení, které svou plastičností povrchu a kombinací dýh oživí váš interiér

hladké provedení dýhy

       mahagon, buk                                                  3500     5300        3600     6400   3600   5200   3600  6700   3600     6300                                                  

       dub, javor, jasan, olše,bříza                                  3700    5750         3800     6800   3800   5500   3800  7000   3800     6800  

       třešeň, ořech                                                       4100    6100         4400     8300   4400    5900   4400  8900   4400     7850                                                   

      mahagon, buk                                                    5000          6800     5100    8800   4600   6300   5100   8300   4800     6300                                                  

      dub, javor, jasan, olše,bříza                                    5250        7300     5350    9400   4850   6650   5350    8800   5100     6800

      třešeň, ořech                                                      5750           7800     5850      11300        5350   7150   5850  10800  5600      7850                                                    

3.9 VELA

www.kasard.cz

3.7. FENIX

2
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            plastické provedení dýhy

p p p p pp ppp

profil zasklení

2
profil zasklení

            -  mléčné průzory ve dveřích Fenix jsou moderním doplňkem interiérových dveří, které dokáží

               navodit intimitu prostředí

V nabídce jsou průzory pouze v mléčném provedení

3.8. VELA

mahagon                                                                                                       6250   7500   7650   8250   5350   8300                                                                                                                                                                                                   

buk                                                                                                                6550   7800   7950   8550   5650   8600                                                                                                    

dub, javor, jasan, olše, bříza                                                                         6750   8000   8200   8750   5850   8800                                                               

třešeň, ořech                                                                                                       7150   8450   8600   9150   6250   9200                                                                                     

Lamino - dle nabídky str. 26                                                                               5600   6850   7000   7600   4700   7650

 Dýhová sesazenka dvouvrstvá, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

 Dýhová sesazenka spárovková, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

 Dýhová sesazenka vodorovná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

3.7. QUATRIX



       mahagon                                                                                  6000  6200   6700  6900   7600  7000   7400  6600 

       buk                                                                                            6500  6700   7300  7500   8300  7600   8000  7200                                                                                   

       dub, javor, jasan, olše,bříza                                                      6900  7100   7900  8100   8800  8100   8600  7700              

       třešeň, ořech                                                                             7400  7600   8400  8600   9500  8700   9200  8200                                                                                      

      mahagon                                                                                       6100   6300   6800   7000  7700   7100   7500   6700

      buk                                                                                                  6400   6600   7200   7400  8200   7500   7900   7100                                                                                          

      dub, javor, jasan, olše,bříza                                                            6600   6800   7600   7800  8500   7800   8300   7400

      třešeň, ořech                                                                                  6900   7100   7900   8100  9000   8200   8700   7700                                 

3.9 VELA

www.kasard.cz

3.9. VARIO 

3.10. NOVA

  Ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace.

  Ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace.

VARIO            - 

 

 klasický tvar rámových dveří VARIO zvýrazňuje jejich jednoduché a vzdušné provedení. Konstrukce

               dveří umožňují sestavení různých kombinace zasklení a kazet.

sklo kalené 4 mm silné

kazeta 10 mm silná

mahagon                                                  4100    5700   5200   6700   5600   6500  5300  7000   5900  7100   3900  5200                                                    

buk                                                              4400   5900   5500   7050   5900   6700  5550  7300   6300  7350   4200  5500

dub, javor, jasan, olše, bříza                    4900    6100   5900   7700   6400   7000  6500  8100   7100  8500   4600  5800

třešeň, ořech                                            6000    7000   7500   9700   7400   7800  7750  9700   8800  9700   5600  6700                                                                                        

 - jemná linie spolu s kombinací lišt a tvarů vytváří nezaměnitelný vzhled

profil zasklení pro model  1, 1S, 13, 13 S

profil zasklení pro ostatní modely 

 Dýhová sesazenka průběžná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 
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3.7. QUATRIX



   mahagon                                4400    4400   4100   4900  4900  5400   5700   5700   5200  4400  5300   5600   5400   4900                            

   buk                                         4800  4800    4500   5300  5300  5700   6000   6000   5500  4600  5500   5900   5700   5200                                         

   dub,javor,jasan,olše,bříza      5200   5200   4900   5600  5600  6300   6500   6500   6000  4900  6000   6400   6200   5600  

   třešeň, ořech                          6700  6700   6200   7100  7100  7900   8300   8300   7700  6400  7700   8200   8000   7200                       

                -   ucelená řada interiérových dveří jednoduchého klasického provedení vyráběná z kvalitních přírodních 

                    dýh. Dýhová sesazenka je oproti předchozím typům tzv. rámová a lépe vyjadřuje  strukturu přírodního 

                    materiálu a tím zvýrazňuje provedení konstrukce dveří.

profil zasklení

3.11. OPTIMO

mahagon                                               3400   3400   3400   3400   3400   3700   3400   3400   3700   3700   3400    3700                                                            

buk                                                        3700   3700   3700   3700   3700   4000   3700   3700   4000   4000    3700   4000           

javor, olše, bříza                                    3900   3900   3900   3900   3900   4200   3900   3900   4200   4200   3900   4200                

bílá na MDF                                          3500   3500   3500   3500   3500   3850   3500   3500   3850     3850   3500   3850

RAL na MDF                                         3800   3800   3800   3800   3800   4150   3800   3800   4150    4150   3800    4150

mahagon                                                 3400   3400   3400     3400    3700   3400   3700   3700    3400   3400    3400   3400                                                                  

buk                                                         3700   3700   3700    3700    4000   3700   4000   4000    3700   3700    3700   3700    

javor, olše, bříza                                     3900   3900   3900     3900    4200   3900   4200   4200    3900   3900    3900   3900    

bílá na MDF                                           3500   3500   3500     3500    3850   3500   3850   3850    3500   3500    3500   3500

RAL na MDF                                          3800   3800   3800     3800    4150   3800   4150   4150    3800   3800    3800   3800

          -  elegantní hladké dveře s jemnými vzory vyfrézovanými do plášťovaného materiálu.Vyniká při světlých
             dýhách nebo nátěrech. Zadýhováno na desce MDF.

3.10 MIRA3.12. MIRA

barevné varianty okrasných prvků

Jiné dřeviny a provedení dle individuální kalkulace. Dýhová sesazenka průběžná.

 Dýhová sesazenka rámová, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 
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barevné varianty povrchové
úpravy drážek 
( příplatek + 250 Kč )

 RAL         RAL          RAL
7021        8025         3003

1579        1027       1856        1691

8595       1711        1961       1675



 - antické motivy ze středomoří navodí tu správnou atmosféru domova

buk, javor, ořech                                                 4600  4600   4600   4600   4600   4600    4600   4600   4600   4600                                                   

buk, javor, ořech                                               7700    7300    7300     7500     7500    7900    7500    7900    7900     7300                                               

3.13. CORINTIE

buk, javor, ořech                                                  5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600   5600                                            

Dýhová sesazenka spárovková kombinovaná, ostatní dřeviny a jiná provedení dle individuální kalkulace. 

profil zasklení

profil zasklení

3.14. DENEB

v v v v v v v v v v
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              - solidní dveře, které svým dýhovaným provedením působí masivním dojmem s velmi výraznými rámečky 

       buk                                                 8400   8100   7400   7100   6600   5900   9600    9200   8300     7800  10600  10300

       dub, jasan                                        9400   9000   8300   7900   7300   6500   10800  10300  9300    8900  12000  11700                            

profil zasklení

 Dýhová sesazenka rámová, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 



3.15. VICTORY
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                       - jemný oblouk dodá Vašim místnostem jižanský ráz

mahagon                                                4700   4700   4300   5300   5300   5900   6100   6100   4800   5700   6000   5800                                

buk                                                         5200   5200   4800   5700   5700   6100   6400   6400   5000   6000   6300   6100

dub,javor,jasan,olše,bříza                      5600   5600   5200   6100   6100   6700   7000   7000   5400   6500   7300   6600

třešeň, ořech                                           7200   7200   6600   7500   7500   8300   8700   8700   6800   8100   8600   8400                                       

profil zasklení

 Dýhová sesazenka rámová, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

www.kasard.cz3.16. ANTIK

               - dýhovaná klasika, která vkusně doplní každý dobový interiér

profil zasklení

 Dýhová sesazenka rámová, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

mahagon                                                   4800   4800   4500   5300   5300   5900   6100   6100   4900   5800   6100   5900                                                        

buk                                                            5200   5200   4800   5600   5600   6200   6400   6400   5100   6000   6300   6100                                                      

dub,javor,jasan,olše,bříza                         5600   5600   5200   6100   6100   6700   7000   7000   5400   6500   6900   6700                   

třešeň, ořech                                             7200   7200   6600   7600   7600   8500   8800   8800   6800   8200   8700   8400                                          

                         - dýhovaná klasika se „změkčenými“ okraji rámečků 

mahagon                                                  5400   5400   4600   6100   6100   6600   6800   6800   5200   6100   6400   6200                                             

buk                                                           5800   5800   5000   6500   6500   7000   7200   7200   5400   6300   6600   6400                                                       

dub, javor, jasan, olše, bříza                    6400   6400   5500   7000   7000   7600   7800   7800   5700   6800   7200   6900               

třešeň, ořech                                            8300   8300   6900   8600   8600   9600   9800   9800   7200   8500   8900   8700  

                                                

                                                          

 Dýhová sesazenka rámová, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

3.17. EXCELENT

profil zasklení
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3.18. OKTAVIA

www.kasard.cz

                 - dveře do specifického interiéru s obloukovými prvky 

mahagon                                       3400   5400   6300   6900   4900   6000   6900   4900   5300   5900   5100   6100   6900                                    

buk                                                3600   5600   6500   7100   5100   6200   7100   5100   5500   6100   5300   6300   7100                                            

dub, javor, jasan, olše, bříza         4000   6000   7000   7800   5500   6800   7900   5400   5900   6600   5700   6800   7900                                               

třešeň, ořech                                 4400   7600   8800   9800   7000   8600   9900   6800   7200   8000   7200   8500   9700                                                   

3.17. OKTAVIA

profil zasklení

3.17. OKTAVIA Dýhová sesazenka průběžná, ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

3.16 OKTAVIA
3.19. CELOSKLENĚNÉ  DVEŘE

       - otočné celoskleněné dveře do obložkové zárubně Harmony, posuvné do stavebního pouzdra  nebo na stěnuSTYLUS

Individuální ceny dle typu skla, kování a provedení. Výběr skel a kování na www.kasard.cz

V nabídce jsou skla hladká, ornamentní, pískovaná s různými dekory, gravírované dekory, dále pak lepená skla
s typovým vzorem nebo se vzorem dle vlastního návrhu. 



a) dveřní křídla dle ceníku 
b) zárubeň dle ceníku                                + 1000
c) garnýž úplná                                              1650
d) příslušenství                                              1300

a) dveřní křídla dle ceníku 
b) zárubeň dle ceníku                                 + 1200
c) garnýž úplná                                          920/bm
d) příslušenství                                              2600

a) dveřní křídla dle ceníku 
b) zárubeň dle ceníku                                +1000
c) garnýž úplná                                            1650
d) příslušenství                                            1300

3.6 CORINTIE4. POSUVNÉ DVEŘE

Příslušenství = 1x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 2 ks

Příslušenství = 1x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 2 ks

Příslušenství = 2x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 4 ks

A : před stěnu

- jednokřídlové

- dvoukřídlové

- dvoukřídlové 1 x pevné křídlo

B : mezi stěny

- jednokřídlové

a) dveřní křídla dle ceníku                

b) zárubeň dle ceníku                                 +1100

c) příslušenství                                              1300

Příslušenství = 1 x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 2 ks

Protiprachové kartáčky + 260 Kč / posuvné křídlo. Hranové madlo  + 80 Kč / posuvné křídlo 
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a) dveřní křídla dle ceníku                

b) zárubeň dle ceníku                                 +1100

c) příslušenství                                              2600

a) dveřní křídla dle ceníku                

b) zárubeň dle ceníku                                 +1100

c) příslušenství                                               1300

3.6 CORINTIE4. POSUVNÉ DVEŘE

- dvoukřídlové

- dvoukřídlové 1 x pevné křídlo

Příslušenství = 2 x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 4 ks

Příslušenství = 1 x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 2 ks

Protiprachové kartáčky + 260 Kč / posuvné křídlo. Hranové madlo  + 80 Kč / posuvné křídlo 

Protiprachové kartáčky + 260 Kč / posuvné křídlo. Hranové madlo  + 80 Kč / posuvné křídlo 

C : do zárubně

- dvoukřídlové  1 x pevné křídlo

- čtyřkřídlové  2 x pevné křídlo

a)    dveřní křídla dle ceníku 
b1)  zárubeň dle ceníku (dělená)                 + 1100 
b2)  zár. dle ceníku (s vodicím hranolem)  +1000/bm
c1)  příslušenství                                             1300
c2)  příslušenství                                             3100

a)    dveřní křídla dle ceníku 

b1)  zárubeň dle ceníku  (dělená)               + 1100 

b2)  zár. dle ceníku (s vodicím hranolem)  +1000/bm

c1)  příslušenství                                            2600

c2)  příslušenství                                            6200

Příslušenství c1) = 1x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 2 ks
Příslušenství c2) = 1x posuvné kování typ HM, pojezdová kolejnice, madla 2 ks

Příslušenství c1) = 2x posuvné kování typ S, pojezdová kolejnice, madla 4 ks
Příslušenství c2) = 2x posuvné kování typ HM, pojezdová kolejnice, madla 4 ks
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1)            2) 

1)            2) 



4. POSUVNÉ DVEŘE

a)    dveřní křídla dle ceníku 
b)    světlíková stěna dle ceníku                     
c)    příslušenství                                             3100

a)    dveřní křídla dle ceníku 
b)    světlíková stěna dle ceníku                     
c)    příslušenství                                               6200

a)    dveřní křídla dle ceníku 
b)    zárubeň dle ceníku                                  + 1100                     
c1)  příslušenství do sádrokarton. příčky           5070
c2)  příslušenství do zděné příčky                     6270

a)    dveřní křídla dle ceníku 
b)    zárubeň dle ceníku                                 + 1100                     
c1)  příslušenství do sádrokarton. příčky          9870
c2)  příslušenství do zděné příčky                  12600

pozdro pro SDK              pouzdro pro zeď

D : do světlíkové stěny
- dvoukřídlové  1 x pevné křídlo

- čtyřkřídlové  2 x pevné křídlo

E : do stavebního pouzdra

- jednokřídlové

- dvoukřídlové

Příslušenství = 1x posuvné kování typ HM, vodící hranol, pojezdová kolejnice, madla  2 ks

Příslušenství = 2x posuvné kování typ HM, vodící hranol, pojezdová kolejnice, madla  4 ks

 
 Příslušenství = stavební pouzdro STREIT do tloušťky ostění 150 mm, madla 2 ks

 
 Příslušenství = stavební pouzdro STREIT do tloušťky ostění 150 mm, madla 4 ks
 
Protiprachové kartáčky +260 Kč/posuvné křídlo, hranové madlo  +80,- Kč/posuvné křídlo

 
Protiprachové kartáčky +260 Kč/posuvné křídlo, hranové madlo  +80,- Kč/posuvné křídlo
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a)  dveřní křídla dle ceníku  (80 % u dveří do 40 cm) 

b)  zárubeň dle ceníku včetně hranolu a lišt          + 1000                 

c)  příslušenství                                                          1200

Skládací dveře plné hladké

 
- dvoukřídlové do 110 cm

Příslušenství = 1x skládací kování, pojezdová kolejnice,  madlo velké  2 ks, madlo malé  1 ks

a) dveřní křídla dle ceníku  (80 % u dveří do 40 cm) 

b) zárubeň dle ceníku včetně hranolu a lišt           + 1000 

c) příslušenství                                                          1900

                                              

a) dveřní křídla dle ceníku  (80 % u dveří do 40 cm) 

b) zárubeň dle ceníku včetně hranolu a lišt            + 1000                 

c) příslušenství                                                           2200

a) dveřní křídla dle ceníku  (80 % u dveří do 40 cm) 

b) zárubeň dle ceníku včetně hranolu a lišt            + 1000                   

c) příslušenství                                                           1500

a) dveřní křídla dle ceníku  (80 % u dveří do 40 cm) 

b) zárubeň dle ceníku včetně hranolu a lišt            + 1000               

c) příslušenství                                                           1800

a) dveřní křídla dle ceníku  (80 % u dveří do 40 cm) 

b) zárubeň dle ceníku včetně hranolu a lišt            + 1000                  

c) příslušenství                                                           2600

- trojkřídlové do 185 cm

Příslušenství = 2x skládací kování, pojezdová kolejnice,  madlo velké  2 ks, madlo malé  2 ks

- čtyřkřídlové do 185 cm

Příslušenství = 2x skládací kování, pojezdová kolejnice,  madlo velké  4 ks, madlo malé  2 ks

Skládací dveře prosklené (pouze v provedení STANDARD a LINIE)  

- dvoukřídlové do 110 cm

Příslušenství =1x skládací kování, 2x skládací závěs, pojezdová kolejnice,  madlo velké  2 ks, madlo malé  1 ks

- trojkřídlové do 185 cm

Příslušenství =1x skládací kování, 4x skládací závěs, pojezdová kolejnice,  madlo velké  2 ks, madlo malé  2 ks

- čtyřkřídlové do 185 cm

Příslušenství =2x skládací kování, 4x skládací závěs, pojezdové kolejnice,  madlo velké  4 ks, madlo malé  2 ks

5. SKLÁDACÍ DVEŘE
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                                                                                                      šířka ostění          
                                                             do 15 cm         do 25 cm         do 35 cm          do 45 cm        do 55 cm
mahagon                                                  6200               6500                 6850                  7200                7550
buk                                                           6300               6600                 6950                  7300                7650
dub, olše, jasan, javor, bříza                    6450               6800                 7200                  7650                8100
třešeň, ořech                                              6600               7000                 7350                  7800                8250
dveřní křídlo                                                                  dle ceníku  + 2400 (závěsy Tectus 240)

Kyvné dveře jednokřídlové    

a) dveřní křídla dle ceníku                          +  800 

b) zárubeň dle ceníku                                 +  400                     

c) příslušenství (2x kyvný závěs)                  1100                                             

6. KYVNÉ DVEŘE

Kyvné dveře dvoukřídlové    

provedení do kontrazárubně

7. ZAPADACÍ  DVEŘE  A  ZÁRUBNĚ

provedení na stěnu

a) dveřní křídla dle ceníku                         + 1600 

b) zárubeň dle ceníku                                +   800                     

c) příslušenství (4x kyvný závěs)                  2200                                             

V případě určení kyvných dveří do provozoven, doporučujeme použít okopový plech

Zapadací dveře a zárubně umožňují otevírání dveří do zárubně

zapadací zárubeň

Ceny jsou bez kontrazárubně, ceny ostatních dřevin na str. 24 až 25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 

(schéma pro dveře pravé)

(schéma pro dveře pravé)
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rozměr kontrazárubně =  jmen.šířka + 16,6 cm, jmen.výška + 8,2 cm



8. ZÁRUBNĚ 

                               60 až 90             125  až  185

ostění        od  8 cm  do  15 cm

dýha

folie

lamino

platí pro 1 kř. dveře     platí pro 2 kř. dveře

mahagon                                                                                          2650                       2950

buk                                                                                                   2850                       3200

dub, olše, jasan, javor, bříza                                                            3000                       3450

třešeň, ořech                                                                                    3300                       3800

buk, dub, olše                                                                                       2100                            2500

dle nabídky na str. 26                                                                        2150                                     2600

ostění         od  16 cm  do  25 cm

dýha

folie

lamino

mahagon                                                                                          2950                       3450

buk                                                                                                   3150                       3550

dub, olše, jasan, javor, bříza                                                            3350                       3950

třešeň, ořech                                                                                    3550                       4300

buk, dub, olše                                                                                    2400                       2700

dle nabídky na str. 26                                                                        2500                       2800

ostění        od  26 cm  do  35 cm

dýha

folie

lamino

mahagon                                                                                          3300                       3700

buk                                                                                                   3600                       4050

dub, olše, jasan, javor, bříza                                                            3850                       4300

třešeň, ořech                                                                                    4100                       4800

buk, dub, olše                                                                                    2700                       3200

dle nabídky na str. 26                                                                        2800                       3300

ostění        od  36 cm  do  45 cm

dýha

folie

lamino

mahagon                                                                                          3500                       4050

buk                                                                                                   3800                       4450

dub, olše, jasan, javor, bříza                                                            4100                       4750

třešeň, ořech                                                                                    4600                       5300

buk, dub, olše                                                                                    3000                           3550

dle nabídky na str. 26                                                                        3100                       3650

ostění        od  46 cm  do  55 cm

dýha

folie

lamino

mahagon                                                                                          3800                       4350

buk                                                                                                   4200                       4850

dub, olše, jasan, javor, bříza                                                            4500                       5200

třešeň, ořech                                                                                    4900                       5800

buk, dub, olše                                                                                    3350                       3900

dle nabídky na str. 26                                                                        3450                       4000

  20.                             www.kasard.cz                      

8.1. OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ

 Ceny ostatních dřevin na str. 24-25 v oddíle 10. DOPLŇKY A ZMĚNY. Jiné provedení dle individuální kalkulace. 



8.2.  RÁMOVÉ  ZÁRUBNĚ

Spoj zárubně na pokos - v ceně

Spoj zárubně na tupo  + 500,-KčBezfalcové provedení + 400,-Kč
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8.3.  VARIANTY  PROVEDENÍ  ZÁRUBNÍ

rámová zárubeň pro falcové dveře rámová zárubeň pro bezfalcové dveře

Zárubeň pro falcové dveře

zárubeň pro dveře dýhované (ostré hrany obložek)

zárubeň v provedení folie nebo lamino (zaoblené hrany obložek)

Zárubeň pro bezfalcové dveře

ostré hrany obložek

Obklad kovové zárubně

Jmen.šířka + 17,5 cm

Jmen.šířka Jmen.šířka

Jmen.šířka + 17,5 cm
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Rámové zárubně    

                               60 až 90             125  až  185

šířka ostění minimálně 6 cm

dýha

platí pro 1 kř. dveře     platí pro 2 kř. dveře

mahagon                                                                                          4700                       5100                                                                                         

buk                                                                                                   4800                       5200                                                                                                   

dub, olše, jasan, javor, bříza                                                            4900                       5300                                                            

třešeň, ořech                                                                                    5000                       5400                                                                                    

 Základní provedení se spojem na pokos, dveřní křídla dle ceníku. Ceny ostatních dřevin dle individuální kalkulace.  

Přesné rozměry stavebních otvorů



230 x 100     6450
260 x 100     7200

Zárubeň s nadsvětlíkem 

Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 

230 x 100    10600
230 x 145    11840
230 x 185    16050
260 x 100    11340
260 x 145    14350
260 x 185    16900

Pro jednokřídlové dveře

230 x 145      7500
230 x 185      8450
260 x 145      8200
260 x 185      9300

230 x 185     15100
230 x 240     18000
260 x 185     16250
260 x 240     19550

230 x 185     14700
260 x 185     15350

bez sloupku v nadsvětlíku

9. SVĚTLÍKOVÉ STĚNY

Pro dvoukřídlové dveře

pevný světlík

Zárubeň s bočním světlíkem 

197 x 100      7450
197 x 145      8600
197 x 185      9950  

197 x 185       9850
197 x 240     11800

Pro dvoukřídlové dveře

Pro jednokřídlové dveře

Pro dvoukřídlové dveře

Pro jednokřídlové dveře
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Zárubeň s dvěma bočními světlíky

Zárubeň s nadsvětlíkem a s dvěma bočními světlíky

197 x 145     13250
197 x 185     14900
197 x 240     18200

 Ceny platí pro pravé i levé provedení, pro ostění šíře 10 cm v dřevině mahagon a buk. Provedení dub, jasan, javor, olše a bříza +10 % ,provedení
 třešeň a  ořech + 20 %, v provedení lamino - 10 %. Ostatní dřeviny a jiná rozměrová provedení dle individuální kalkulace. 
 Uvedené rozměry - jmenovitá výška x šířka.

230 x 145      15750
230 x 185      17500
230 x 240      21500
260 x 145      17150
260 x 185      19150
260 x 240      23050

197 x 185     14000
197 x 240     16450

230 x 185     16800
230 x 240     19650
260 x 185     18600
260 x 240     21550

230 x 185     16100
260 x 185     18950

bez sloupků v nadsvětlíku

bez sloupků v nadsvětlíku

230 x 145     15050
230 x 185     16800
260 x 145     15550
260 x 185     17500

9. SVĚTLÍKOVÉ STĚNY

Pro jednokřídlové dveře

Pro dvoukřídlové dveře

Pro jednokřídlové dveře

Pro dvoukřídlové dveře
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9. DOPLŇKY A ZMĚNY10. DOPLŇKY A ZMĚNY

10.1. DVEŘNÍ KŘÍDLA

protipožární dveře EI (EW) 30 DP3 pro plné falcové dveře                                                                       + 2000

kouřotěsné protipožární dveře EI -S (EW-S) 30 DP3 pro plné falcové dveře                                                  + 3810

zvukotěsné dveře do 28 dB                                                                                                                          + 2250 

dvoukřídlové dveře                                                                                                                           2 x cena 1 kř. dveří                                                                  

výplň dveří plná DTD                                                                                                                                   + 450

výplň dveří 2/3 sklo - plná DTD                                                                                                                       + 240

jiné výplně                                                                                                                                        individuální kalkulace

povrch. úprava bílá na otevřený pór = cena dveří v provedení dub                                                            + 15 %

povrch. úprava RAL na otevřený pór = cena dveří v provedení dub                                                           + 30 %

povrch. úprava dýh mořením nebo tónováním dle vzorku zákazníka                                               individuální kalkulace

povrch. úprava dub bělený - 1 aplikace  (každá další aplikace  + 400 )                                                      + 460

provedení v dýze : bubingo, macore = cena dveří v provedení třešeň                                                        + 10 %

                              padouk = cena dveří v provedení třešeň                                                                        + 15 %

                              zebráno = cena dveří v provedení třešeň                                                                      + 20 %

                              teak = cena dveří v provedení třešeň                                                                            + 25 %

                              wenge, bambus = cena dveří v provedení třešeň                                                         + 30 %

                              hruška = cena dveří v provedení třešeň                                                                        + 45 %                                                                                           

                              borovice, smrk, gabon                                                                                            jako dýha dub

                              meranti                                                                                                                  jako dýha třešeň

mezirozměry dveří od 60 cm do 90 cm                                                                                                       + 10 %

mezirozměry dveří od 90 cm do 110 cm (120cm u posuvných)                                                                  + 30 %                                                                  

výška pod 197 cm                                                                                                                                       + 10 %

výška dveří do 210 cm                                                                                                                                + 10 %

výška od 211 cm do 230 cm                                                                                                                        + 30 %

výška od 231 cm do 260 cm                                                                                                                        + 60 %

dveře lomené                                                                                                                                               + 30 %

dveře obloukové (jiný oblouk než Oktavia)                                                                                                  + 1700

úprava dveří pro kukátko                                                                                                                              + 40

vnitřní hranolek navíc (od spodní hrany) / kus                                                                                             + 40

nákližek masiv 2x svislý                                                                                                                   individuální kalkulace

bezfalcové provedení se skrytými závěsy KUBICA          (2 ks)                                                                 + 2100

bezfalcové provedení se skrytými závěsy TECTUS 240  (2 ks)                                                                 + 2400

bezfalcové provedení se skrytými závěsy TECTUS 340  (2 ks)                                                                 + 2750                 

bezpečnostní 3cestný zámek                                                                                                                      + 1500

výztuha dveří proti kroucení VPK-1                                                                                                            + 1950

výztuha dveří proti kroucení napínací tyčí PLANO                                                                                     + 2530                 

návlek na závěs                                                                                                                                           + 35

dveřní samozavírač (Schachermayer ECO TS 20)                                                                                     + 1220 

výsuvná prahová lišta (Schachermayer T017)                                                                                             + 500

jiné lištování                                                                                                                                     individuální kalkulace

2

2
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10.2. ZÁRUBNĚ

protipožární zárubeň EI (EW) 30 DP3 pro falcové dveře                                                                                    + 1900

kouřotěsná protipožární zárubeň provedení EI -S (EW-S) 30 DP3 pro falcové dveře                                          + 1900

zvukotěsná zárubeň do 28 dB                                                                                                                             + 660

povrch. úprava bílá na dýze = cena zárubně v dýze buk nebo dub (pro otevřený pór)                                      + 15 %

povrch. úprava RAL na dýze = cena zárubně v dýze buk nebo dub (pro otevřený pór)                                     + 30 %            

povrch. úprava dýhy mořením nebo tónováním dle vzorku zákazníka                                                     individuální kalkulace

povrch. úprava dub bělený - 1 aplikace ( každá další aplikace  + 400 )                                                             + 460

mezirozměry zárubní typové řady od 60 do 185 cm (k nejbližší vyšší)                                                              + 100

šířka zárubně nad 185 cm do 255 cm                                                                                                                + 400

výška zárubně pod 197 cm                                                                                                                                + 100

výška zárubně do 210 cm                                                                                                                                  + 10 %

výška zárubně od 211 cm do 230 cm                                                                                                                  + 700

výška zárubně od 231 cm do 260 cm                                                                                                                 + 1500

obklad kovové zárubně                                                                                                                                       + 1100

zárubeň slepá                                                                                                                                                      -  160

oblouková zárubeň pro dveře Oktavia = cena dle ceníku                                                                                   + 3970

oblouková zárubeň atypická 60 - 90 cm (jiný oblouk než Oktavia)                                                                     + 4800

zárubeň pro lomené dveře                                                                                                                                    + 1250

zárubeň Harmony pro celoskleněné dveře                                                                                                             + 100

zárubeň se spojem „ na tupo“                                                                                                                                + 500

zárubně do omítací kontrazárubně (pouze úprava zárubně bez plechového rámu)                                             + 200

obložky šíře 80 mm                                                                                                                                             + 500

montážní hranol smrk 34 x 90 x 2000 mm                                                                                                            + 160

montážní výdřeva DTD 22 x 100 x 2000 mm                                                                                                            +  80

provedení v dýze : bubingo, macore = cena zárubně v provedení třešeň                                                          + 10 %

                              padouk = cena zárubně v provedení třešeň                                                                           + 15 %

                              zebráno = cena zárubně v provedení třešeň                                                                          + 20 %

                              teak = cena zárubně v provedení třešeň                                                                               + 25 %

                              wenge, bambus = cena zárubně v provedení třešeň                                                            + 30 %

                              hruška = cena zárubně v provedení třešeň                                                                          + 45 %                                                                                 

                              borovice, smrk, gabon                                                                                                     jako dýha dub

                              meranti                                                                                                                          jako dýha třešeň

zárubeň pro bezfalcové dveře                                                                                                                              + 400

10. DOPLŇKY A ZMĚNY

2

2
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10.3. PRAHY

Provedení prahů :  Masivní průběžná lepená spárovka v síle 20 mm s jednou podélnou zaoblenou hranou, transparentní parketový lak.
Příplatek za moření  + 50,- Kč. Jiné provedení prahů dle individální kalkulace.

dřevina / šířka prahů                     do 15 cm                         od 16 do 25 cm                     od 26 do 35 cm

buk                                                      450                                        530                                         720

dub                                                      490                                        590                                         810

javor                                                    480                                        570                                         780  



11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEZÉNY

Nabídka dezénů folie

buk                                           dub                                          olše

Nabídka dezénů lamina
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    buk                                          dub                                          dub                                          olše                                      ořech
                                                                                                rustikální

 

 ořech                                        třešeň                                     třešeň                                     třešeň                                     hrušeň                                
 Lyon                                          Siena                                     Cherry                                  Morgana
 

  javor                                     javor                               makassar                                bílá                                     šedá 
                                           královský

                   

stříbrná
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11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEZÉNY

www.kasard.cz

Nabídka dezénů dýh

      buk                                   dub                                    olše                                   ořech                                 třešeň

     

   
  
  javor                                 dub bílý                               smrk                               borovice                                jasan
                                        (odstíny RAL)                 

 

 dub bělený                           hruška                               bříza                                 bambus                                teak 

   padouk                             zebrano                               wenge                             bubingo                              meranti

 

  macore                               gabon                              palisandr                               koto                                 mahagon              



  28.                             www.kasard.cz                      

Povrchové úpravy v patině

Moření a tónování

Povrchové úpravy v odstínech RAL

Povrchové úpravy ve vysokém lesku

V nabídce máme více jak 200 odstínů barev dle vzorníku RAL.
Povrchová úprava se provádí ve variantě hladké na MDF
nebo na dýhovanou plochu s otevřeným pórem.

Provádíme moření a tónování dýhovaných výrobku
dle požadavku zákazníka nebo dle dodaného vzorku
ostínu.

Povrchové úpravy ve vysokém lesku nabízíme ve třech variantách. Transparentní lesk na dýhované výrobky s uzavřeným 
nebo otevřeným pórem, lesk v odstínech RAL a lesk na metalické barvy. Provedení je vždy nutné předem konzultovat.
Ceny pouze na základě zpracování cenové nabídky. 

Nabízíme speciální povrchové úpravy provedené mořením s patinou s metalickým efektem, emaily s patinou s metalickým
efektem, patinu na přírodních dýhách a povrchové úpravy tvrdým voskovým olejem.

11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEZÉNY



příplatek za 1 m                pro typ 2S                 pro typ 3S2název skla

Jiné druhy skel dle individuální kalkulace



14. ZAKÁZKOVÁ  VÝROBA

10. STAVEBNÍ OTVORY

15. OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

viz. www.kasard.cz

 

                                           
   

 

Atypické tvary a intarsie vyráběné na zakázku

    

             

Základní rozměry stavebního otvoru 

Jmen.šířka + 13 cm

Jmen.šířka

Jmen.šířka + 17 cmJmen.šířka + 9 cm

Jmen.výška + 5 cm Jmen.výška + 8.5 cm

Jmen.šířkaJmen.šířka

 a)                                                  b)                                                c)

13. STAVEBNÍ OTVORY

 Orientace dveří 

levé dveře pravé dveře

Nabízíme výrobu dveří atypických rozměrů a tvarů dle přání a návrhu zákazníků
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 Ceník dveří a obložkových zárubní

www.kasard.cz

Kontakt

                 RD Rýmařov s.r.o., středisko KASARD
                 ul. 8 května 1191, 795 01 Rýmařov
                 Tel:        +420 554 252 385
                 Fax:       +420 554 252 284
                 E-mail:  obchod@kasard.cz


