
Cena od 19.500 Kč*

Rozměry akčních vrat jsou až do šířky 3000 mm a výšky 2250 mm!!!**

* Pro vrata do šířky 2500 mm a výšky 2160 mm platí následující: cena 19.500 Kč je doporučená cena pro koncového
zákazníka včetně pohonu, ovladače, montáže a 15% DPH pro jakýkoliv panel v bílé barvě a pro vybrané panely v barvě
antracit RAL 7016 a lakované imitace dřeva zlatý dub a tmavý dub. Pro provedení ve fólii zlatý dub, tmavý dub, mahagon
a barva dle vzorníku RAL (kromě metalických barev) je doporučená cena pro koncového zákazníka 21.990 Kč. Pro ostatní
imitace dřeva, ušlechtilých kovů nebo barevné fólie je doporučená cena pro koncového zákazníka 24.790 Kč.

** Pro vrata do šířky 2750 mm a výšky 2250 mm platí následující: cena 21.790 Kč je doporučená cena pro koncového
zákazníka včetně pohonu, ovladače, montáže a 15% DPH pro jakýkoliv panel v bílé barvě a pro vybrané panely v barvě
antracit RAL 7016 a lakované imitace dřeva zlatý dub a tmavý dub. Pro provedení ve fólii zlatý dub, tmavý dub, mahagon
a barva dle vzorníku RAL (kromě metalických barev) je doporučená cena pro koncového zákazníka 22.990 Kč. Pro ostatní
imitace dřeva, ušlechtilých kovů nebo barevné fólie je doporučená cena pro koncového zákazníka 26.790 Kč.

** Pro vrata do šířky 3000 mm a výšky 2250 mm platí následující: cena 22.790 Kč je doporučená cena pro koncového
zákazníka včetně pohonu, ovladače, montáže a 15% DPH pro jakýkoliv panel v bílé barvě a pro vybrané panely v barvě
antracit RAL 7016 a lakované imitace dřeva zlatý dub a tmavý dub. Pro provedení ve fólii zlatý dub, tmavý dub, mahagon
a barva dle vzorníku RAL (kromě metalických barev) je doporučená cena pro koncového zákazníka 23.990 Kč. Pro ostatní
imitace dřeva, ušlechtilých kovů nebo barevné fólie je doporučená cena pro koncového zákazníka 27.790 Kč.

Tyto doporučené ceny neobsahují dopravu a vícepráce.

Platí pro vrata se všemi druhy panelů, které máme standardně
v nabídce (vždy o síle 40 mm) v barvě bílé, v kterémkoli odstínu dle
vzorníku RAL (kromě metalických barev) a v imitacích dřeva zlatý dub,
tmavý dub a mahagon.
Tato akce se vztahuje i na ostatní imitace dřeva, kovů a barevné fólie.

Sekční garážová vrata VČETNĚ kvalitního

pohonu, ovladače, montáže a 15% DPH!!!

Akce platí od 15.3.2016 do odvolání.

Kvalitní sekční garážová vrata
a hliníkové vchodové dveře
na míru za neuvěřitelnou cenu!

Kvalitní sekční garážová vrata
a hliníkové vchodové dveře
na míru za neuvěřitelnou cenu!



Vrata KRUŽÍK jsou vyráběna

vždy přesně na míru!!!

Tradiční český výrobce

více než 20 let na trhu

Certifikovaná kvalita

ISO 9001:2008

Vrata v této jedinečné akci jsou vyráběna přesně na míru pro otvory do šířky 3000 mm a výšky 2250 mm.
Je možno si vybrat libovolný typ standardně dodávaných panelů. V rámci této akce lze dodat i vrata s jakoukoliv
imitací dřeva nebo barevnou fólií, které se vyrábí metodou kašírování. Jako jediný výrobce na trhu máme vlastní
kašírovací linku, díky které jsme schopni vrata vyrobit vždy přesně podle požadavků zákazníka, ve vysoké kvalitě
a rychlém termínu dodání. Nově je možno za cenu bílé použít panel lamela woodgrain s lakovanou imitací dřeva
zlatý dub nebo tmavý dub. Tyto lakované panely však nejsou zcela identické s panely s fólií zlatý dub nebo
tmavý dub.  Vrata KRUŽÍK mají VŽDY zateplené sekce o síle 40 mm, což zaručuje výborné tepelně-izolační
vlastnosti. Pro tuto akci je nutné nadpraží minimálně 200 mm. Všechna vrata v rámci této akce jsou vybavena
kvalitními pohony, které poskytují dostatečnou sílu pro opakované otevírání a díky nimž se vrata pohybují velmi
tiše. Ke každému pohonu je zdarma dodáván jeden dálkový ovladač. Všechna akční vrata jsou opatřena
hliníkovým štítkem s logem o velikosti 117 × 42 mm.

METBRUSH ANTHRAZITGRAU
F436-1006

WEISS
915205-168

METBRUSH SILVER
F436-1002

MAHAGON
2097013-167

NUSSBAUM - tmavý dub (ořech)
2178007-167

GOLDEN OAK - zlatý dub
2178001-167

STAHLBLAU
515005-167

DUNKELGRÜN
612505-167

MOOSGRÜN
600505-167

ACHATGRAU
703805-167

SCHOKOBRAUN
887505-167

BRAUN MARON
809905-167

QUARZGRAU
703905-167

OREGON
1192001-167

EICHE DUNKEL (bahenní dub)
2052089-167

CHERRY AMARETTO
F436 3043

EICHE HELL
2052090-167

SAPELI
2065021-167

SHOGUN AC
49197-011

SHOGUN AF
49198-011

TABASCO TEAK
2222004-195

BERGKIEFER
3069041-167

EICHE RUSTIKAL
3149008-167

EICHE
3156003-167

MACORE
3162002-167

MOOREICHE
3167004-167

BLACK CHERRY
3202001-167

IRISH OAK
3211005-148

RUSTIC CHERRY
3214007-195

SIENA ROSSO
49233

SIENA NOCE
49237

WINCHESTER
49240

SOFT CHERRY
3214009-195

SHOGUN AD
49195-011

WALNUSS KOLONIAL
F436 3062

NOCE SORRENTO BALSAMICO
F436 3042

NOCE SORRENTO NATUR
F436 3041

BIRKE ROSE
F436 3031

CREMEWEISS
137905-167

GRAU
715505-167

STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167

EICHE NATUR (přírodní dub)
3118076-168

ANTEAK
3241002-195

QUARZGRAU 2
703905-083

HELLROT
305405-167

ANTHRAZITGRAU
701605-167

METBRUSH ALUMINIUM
F436 1001

SCHWARZBRAUN
851805-167

BRILLANTBLAU
500705-167

DUNKELROT
308105-167

WEINROT
300505-167

ANTHRAZITGRAU 2
701605-083

METBRUSH QUARZGRAU
F436 1005

WALNUSS AMARETTO
F436 3058

DUNKELBLAU
503095-167

EICHE GRAU
2140005-167

ANTIQUE OAK
3211006-148

LICHTGRAU
725105-167

WALNUSS TERRA
F436-3059

WALNUSS CURCUMA
F434-3064



Rozměry akčních dveří jsou 1100 mm × 2080 mm**

* Pro dveře v akčním rozměru 1100 mm × 2080 mm platí následující: cena 33.990 Kč je doporučená cena za kompletní
dveře pro koncového zákazníka včetně montáže a 15% DPH pro provedení v libovolné barvě dle vzorníku RAL (kromě
metalických barev). Dveře jsou stříkány oboustranně. V základním provedení je obsaženo nerezové madlo výšky 1400 mm,
tříbodový zámek a čtverné izolační prosklení s výplní matelux. Jde o nejmodernější provedení s oboustranně překrytou
výplní a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Tyto vchodové dveře jsou vždy vyrobeny z hliníkových profilů
s přerušeným tepelným mostem o síle 70 mm a mají XPS výplň o síle 70 mm. Zvenku je použit hliníkový plech
o síle 3 mm, zevnitř o síle 2 mm, celková síla dveřního křídla je tedy 75 mm.

** Akční dveře je možno za příplatek vyrobit i na míru do maximálních rozměrů šířka 1150 mm a výška 2200 mm.
Pro více informací kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce.

Je možno zakoupit pevný boční díl na míru o rozměrech do 500 mm šířky a do 2200 mm výšky s trojitým izolačním sklem
v provedení matelux. Cena je 10.490 Kč včetně DPH pro libovolnou barvu dle RAL (kromě metalických barev).

Tyto doporučené ceny neobsahují dopravu a vícepráce.

Akce se vztahuje na hliníkové vstupní dveře vyobrazené výše (model KR213)
v libovolné barvě dle vzorníku RAL (kromě metalických barev).

Celohliníkové vchodové dveře s přerušeným

tepelným mostem, oboustranně překrytou

výplní, tříbodovým zámkem, čtverným

izolačním prosklením a nerezovým madlem

1400 mm VČETNĚ montáže a 15% DPH!!!

Akce platí od 15.3.2016 do odvolání.

Cena od 33.990 Kč*



Autorizovaný prodejce:

Za chyby tisku neručíme. Všechna vyobrazení a barvy jsou pouze ilustrativní.
Firma KRUŽÍK si vyhrazuje právo měnit podmínky akce v průběhu jejího trvání.

www.kruzik.cz
tel.: 800 100 231

Rozměry akčních dveří jsou 1100 mm × 2080 mm**

* Pro dveře v akčním rozměru 1100 mm × 2080 mm platí následující: cena 29.500 Kč je doporučená cena za kompletní dveře
pro koncového zákazníka včetně montáže a 15% DPH pro provedení v barvě bílé RAL 9016 nebo v barvě antracit RAL 7016.

* Pro dveře v akčním rozměru 1100 mm × 2080 mm platí následující: cena 30.990 Kč je doporučená cena za kompletní dveře
pro koncového zákazníka včetně montáže a 15% DPH pro provedení ve fólii zlatý dub (2178001-167), tmavý dub (nussbaum-
ořech 2178007-167), oregon (1192001-167), bahenní dub (eiche dunkel 2052089-167), streifen douglasie (3152009-167),
bergkiefer (3069041-167), black cherry (3202001-167) a soft cherry (3214009-195).

Tyto doporučené ceny neobsahují dopravu a vícepráce.

** Akční dveře je možno za příplatek vyrobit i na míru do maximálních rozměrů šířka 1150 mm a výška 2200 mm.
Pro více informací kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce.

Vchodové dveře jsou vždy vyrobeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem o síle 70 mm a mají HPL výplň
o síle 48 mm. Vnitřní strana dveří je vždy bílá.

Rovněž je možno zakoupit pevný boční díl na míru o rozměrech do 500 mm šířky a do 2200 mm výšky s trojitým izolačním
sklem v provedení matelux. Cena je 9.990 Kč včetně DPH a montáže pro provedení v bílé barvě RAL 9016 a 10.490 Kč včetně
DPH pro antracit RAL 7016 a všechny imitace dřeva.

Akce se vztahuje na hliníkové vstupní dveře popsané a vyobrazené výše
v barvě bílé nebo antracit a rovněž v 8 vyobrazených imitacích dřeva.

Hliníkové vchodové dveře s přerušeným

tepelným mostem, trojitým izolačním

prosklením, tříbodovým zámkem a nerezovým

madlem VČETNĚ montáže a 15% DPH!!!

Akce platí od 15.3.2016 do odvolání.

Cena od 29.500 Kč*

BERGKIEFER
3069041-167

SOFT CHERRY
3214009-195

BLACK CHERRY
3202001-167

BÍLÁ
RAL 9016

ANTRACIT
RAL 7016

GOLDEN OAK
2178001-167

NUSSBAUM
2178007-167

STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167

EICHE DUNKEL
2052089-167

OREGON
1192001-167

• Masivní hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem o síle 70 mm

• Výplň HPL (model P29) o síle 48 mm

• Designové hliníkové okno s trojitým izolačním sklem v provedení matelux

• Možnost přikoupit boční díl za speciální cenu

• 3 bodový zámek

• Nerezové madlo 650 mm

• Možnost výroby na míru

Výhody hliníkových vchodových dveří KRUŽÍK:


