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Pravidla objednávání
Dveře
Standardní výška dveří
Pokud není uvedeno jinak, bere se standardní výška dveří (tzv. jmenovitá) 197 cm dle ČSN.
Standardní šířky dveří
Pokud není uvedeno jinak, bere se standardní šířka dveří (tzv. jmenovitá) jednokřídlých 60,
70, 80, 90 a dvoukřídlých 125, 145, 165, 185 cm dle ČSN. Dvoukřídlé dveře, pokud není
uvedeno jinak, jsou děleny symetricky. Druhou možností je asymetrické dělení při kterém
zákazník musí zadat rozměr hlavního křídla. Např. 197/125 (80P+zbytek).
Atypická výška dveří
Nutno uvést výšku dveří ve falcu podle standardní výšky (197 cm) a kóty osazení zámku i
osazení závěsů. Při neuvedení osazení závěsů budou dveře dodány bez vyvrtaných závěsů a
zámek osazen do standardní výšky od spodní hrany dveří dle ČSN. Jedná se i o osazení
standardních velikostí rámečků nebo objednání atypických rámečků (nutno doložit náčrtem).
U dveří pro obložení kovové zárubně (OKZ) je standardní výška dveří 194,5 cm a jsou
osazeny 2-ma závěsy.
Vrtání TOPDOORS – horní závěs je osazen typově od horní hrany dle ČSN; spodní závěs je
osazen typově od spodní hrany dle ČSN; prostřední závěs je osazen symetricky mezi horní a
dolní závěs. Zámek standardně od spodní hrany dveří.
Atypická šířka dveří
Nutno uvést na objednávce, jaký rozměr dveří uvádíte (ve falcu nebo celkovou šířku). Jedná
se i o osazení standardních velikostí rámečků nebo objednání atypických rámečků (nutno
doložit náčrtem).U dveří OKZ jsou standardní šířky dveří následující :
60
54,5 cm
125 119,5 cm
70
64,5 cm
145 139,5 cm
80
74,5 cm
165 159,5 cm
90
84,5 cm
185 179,5 cm
Posuvné dveře
Je nutné uvádět přesné rozměry dveří (např. pro zárubeň 80/197.... – dveře 85/198,5 cm atd.).
Rámečky
Standardně dodávány rámečky : STYL, RONDO, RT, NOBY, MODEST .
Skleněná výplň
Standardně dodáváme tyto druhy skel - Kůra čirá, a Grepi.U ostatních typů (názvů) skel se
informujte na jednotlivé příplatky k cenám dveří.
Zámky
Zámky jsou dodávány namontovány přímo ve dveřích. Jsou zahrnuty v ceně dveří.
Standardně se dodává zámek na obyčejný klíč. Pokud chcete zákazník dodat jednotlivé dveře
s různými zámky (WC, FAB), je nutné specifikovat upřesnění v objednávce.
V případě výběru WC zámku, je nutné udat jestli bude použito kování štítkové, nebo
rozetové.
Dveřní závěsy
Standardně jsou dodávány s povrchovou úpravou NIKL . Pokud máte požadavek na jinou
povrchovou úpravu dveřních závěsů,(Nikl satén, Starobronz, Zinek modrý, Zinek žlutý,
Mosaz) je nutné uvést přesný popis na objednávce
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ZÁRUBNĚ
Výška zárubně
Standardní vyráběná výška zárubně je 197 cm dle dle ČSN, tedy shodná s výškou dveří ve
falcu. Atypické výšky zárubní uvádějte dle výšky dveří ve falcu, jako u standardní
výšky,tzn.světlost zárubně.
Šířka zárubně
Šířku zárubně uvádějte dle označení dveří (např. 60 pro dveře jmenovité šířky 60cm, atd.).
Atypická výška zárubně
Uvádějte dle odstavce „výška zárubně“.
Atypická šířka zárubně
Uvádějte světlost zárubně dle jmenovité šířky dveří .
Šířka ostění
Šířku ostění uvádějte v cm a v toleranci 0,5 cm (zaokrouhlení na 0,5 cm, např. 10,2 = 10 cm,
10,8 = 10,5 anebo 11 cm atd.). Pokud bude mít stavební otvor na různých místech rozdílné
rozměry, je vždy na technikovi, který zakázku zaměřuje, ke kterému rozměru se přikloní.
Minimální šířka ostění může být vyrobena na ostění šířky 7 cm (případně na zakázku i
menší ostění pro tzv. jádrové příčky )
S bočním světlíkem
Uvádějte světlost zárubně se světlíkem, šířku dveří s orientací (L,P). Standardně jsou dveře
osazeny na krajních obložkách (zámek na středním sloupku). Je nutné!! Uvádět i výšku pevné
spodní části bočního světlíku (okop) a typ skla. Výška okopu je většinou shodná s výškou
okopu ve dveřích. Pokud zákazník v jedné zakázce objedná zárubeň s BS a zároveň dveře,
rozhodne o výšce okopu sám zpracovatel kupní smlouvy. V případě plných dveří, musí
zákazník sám tento rozměr zadat. Např. dveře MODEST 3/3 mají výšku okopu 26 cm.
S nadsvětlíkem
Zárubně uvádějte výškově ve světlosti nadsvětlíku, pokud není uvedeno jinak, je vyrobena
pro standardní výšku dveří 197 cm. Dále je nutné uvést typ skla pro zasklení, pokud
nebudete chtít dodat sklo, uveďte to na objednávce.
Slepá zárubeň (obložení stavebního otvoru)
Uvádějte jen světlosti zárubně nebo rozměry stavebního otvoru (nutno uvést „rozměr
stavebního otvoru“).
Slepá zárubeń (pro posuvné dveře)
Postupujte dle odstavců „slepá zárubeň (obložení stavebního otvoru)“ a „posuvné dveře“.
Komplet pro posuvné dveře tvoří : slepá zárubeň + garnýž + upevňovací hranol + posuvná
mechanika. Standartní výška garnýže je 12cm a má dva boky, je nutno udat celkovou délku.
Pokud se jedná o atypické řešení je nutno doplnit nákresem. Když některý z komponentů
nemá být součástí dodávky, uveďte v poznámce. V případě, že zákazník bude vyžadovat
uzamčení posuvných dveří, je nutné přiobjednat i dorazový hranol a na místo obyčejné mušle,
zamykací sadu. Tu je možné dodat ve variantách WC, Obyč. a FAB.
Zárubně v základové folii
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Dodáváme standardně s kováním a těsněním (béžové), kování dle standardní dodávky
(NIKL). V případě jiného požadavku na těsnění (bílé) a kování (uvádět povrchovou úpravu
dle našeho názvosloví) je nutné uvést upřesnění na objednávku.
Prosíme o zaslání následujících informací (e-mailem, poštou) :
- Název firmy dle obchodního rejstříku
- Fakturační adresu
- E-mailovou adresu a adresu Vašich internetových stránek (pokud máte)
- Jméno osoby, která u Vás vystavuje objednávky a bude potvrzovat kupní smlouvy včetně
telefonního čísla a e-mailové adresy.
- Jméno osoby, která provádí fakturaci včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.
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Kupní smlouva
Kupní smlouva
Kupní smlouvu na Vaši objednávku obdržíte maximálně do 3 pracovních dnů pokud je Vaše
objednávka kompletní, v případě,že nedostanete kupní smlouvu v tomto termínu, ihned se
informujte o doručení objednávky. Vypracovanou kupní smlouvu je nutné zkontrolovat,
podepsat a odeslat ihned nazpět. Objednatel plně zodpovídá potvrzením kupní smlouvy za její
správnost. Dle kupní smlouvy je zadáváno zboží do výroby. Nutno uvést: datum, hůlkovým
písmem jméno, podpis a razítko.
Číslo kupní smlouvy
Pro informaci o stavu Vaší objednávky uvádějte pouze číslo naší kupní smlouvy. Podle
označení Vaší objednávky není možno vyhledávat číslo kupní smlouvy!!!
Číslo Vaší objednávky
Uvádějte označení jednotlivých objednávek dle Vaší volby. Označení objednávky je uvedeno
na kupní smlouvě pro Vaši lepší orientaci a kontrolu.
Termín objednání
Datem objednání bude brán den doručení kompletní objednávky (poštou, faxem,e-mailem)
dle pravidel objednávání. V jiném případě bude zaslána zpět s označením upřesnění a brána
jako nedoručená.
Přijetí objednávky
Přijetí objednávky je možné jen písemně (pošta, fax, e-mail).
Změna objednávky
Změnu objednávky je možno provést pouze po zaslání písemné žádosti. Zaslaná žádost bude
následně posouzená dle aktuálního stavu zakázky ve výrobním procesu. V případě, že
provedení změny bude možné, obdržíte opravenou kupní smlouvu, kterou bude nutné opět
potvrdit ! V případě, že rozpracovanost zakázky změnu neumožní bude zákazník o tomto
informován. Změna objednávky je možná pouze písemně (pošta, fax, e-mail).
Stornování objednávky
Stornování objednávky je možné pouze písemně (pošta, fax, e-mail). Dle stejných podmínek
jako viz. změna objednávky.
Termín dodání
Termíny dodání jsou uvedeny na kupní smlouvě. Lhůty dodání jsou individuální, většinou
však 3 - 8 týdnů, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
Pokud nebude kupní smlouva potvrzena objednatelem do 3 pracovních dnů, bude posunut
termín dodání vzhledem k době, než byla potvrzena kupní smlouva a s ohledem na další
zakázky.
Atesty
Osvědčení na výrobky s požární, bezpečnostní a jinou odolností je nutno uvést požadavek již
na objednávce s určením adresy, kde bude výrobek osazen. Vystavení atestu trvá 3 – 4 dny.
Doprava
Není zahrnuta v ceně výrobků. Pokud budete chtít zajistit dopravu, je nutno toto uvést již
v objednávce. Doprava je účtována dle ceníku TOPDOORS s.r.o. nebo skutečných nákladů,
pokud není dohodnuto jinak.

Standardně používané materiály nebo
komponenty našich výrobků.
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Dveře
Dveřní závěsy :
Povrch.úprava :

NIKL (viz. názvosloví závěsů)

Sklo :
Název skla : kůra čirá, grepi (ostatní za příplatek)
Lišta :
Název :

MODEST , STYL, RONDO, NOBY, RT

Zámky :

rozteč : 72 mm WC: 78mm.(při použití rozetových kování)

Typ dveří :

objednávejte jen dle názvosloví v našich cenících.

Materiál :

objednávejte jen dle názvosloví v našich cenících a VZORCÍCH

Dveřní kování :

společnost TOPDOORS s.r.o. používá standardně dostupné kování
(COBRA , TWIN, AC-T servis, MP Kování, HOLAR ,ROSTEX atd.)

Zárubně
Dveřní závěsy :
Povrch.úprava :

NIKL (viz. názvosloví závěsů)

Těsnění :

béžové, bílé

Rozměry :

dle ČSN

Počet závěsů :

3 dle ČSN

Šířka obložky :

6,5 cm

Tvar hrany obložky : oblá R3 (možnost hrany R5 při větším odběru. Hrana R5 bývá
používána i u křehkých dýh)
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Používané zkratky a názvosloví výrobků (materiálů)
Používané zkratky – dveře a zárubně :
DBK
dýha BUK
CDB
DWG
dýha WENGE
CBK
DMHG
dýha MAHAGON
CJV
DDB
dýha DUB
CTR
DBR
dýha BŘÍZA
CBP
DJV(DJS)
dýha JAVOR (JASAN)
CBi
DOL
dýha OLŠE
COL 04
DDBB +
dýha BĚLENÝ DUB
COR
DTR
dýha TŘEŠEŇ
CAK
DOR
dýha OŘECH
COR 04
DORS
dýha OŘECH SATIN
CWE
CU 763
CTR+
CDBA+
CDBB+
CDBP+
CPA+
CBORO
CDBAL
CDBG
CDBS
CTRG
CPK
CPG

cpl TŘEŠEŇ příčná
cpl DUB ANTRACIT příčný
cpl DUB BĚLENÝ rámový
cpl DUB POLAR příčný
cpl PALISANDR příčný
cpl BOROVICE OREGON
cpl DUB ALASKA
cpl DUB GRAFIT
cpl DUB SUMATRA
cpl TŘEŠEŇ GRÁCIE
cpl PENELOPE KAKI
cpl PENELOPE GUERILLA

FOR 02
FJV 02
FOL 02
FBi
FBK 02
FDB 02
FTR 02

cpl DUB
cpl BUK
cpl JAVOR
cpl TŘEŠEŇ
cpl BÍLÝ PÓR
cpl BÍLÁ perlička
cpl OLŠE
cpl OŘECH AVIGNON
cpl AKÁT
cpl OŘECH
cpl WENGE
cpl ŠEDÁ
fólie OŘECH
fólie JAVOR
fólie OLŠE
fólie BÍLÁ
fólie BUK
fólie DUB
fólie TŘEŠEŇ

Názvosloví povrchů dveřních závěsů, které dodáváme :
1.
Zinek žlutý
2.
Nikl
3.
Mosaz
4.
Nikl satén
5.
Starobronz
6.
Zinek modrý

Příklady objednávek

Dveře
Správně:
Dveře DDB nebo Dveře dýha DUB
PORT H
197 / 80
PORT B II
197 / 70
PORT F II
197 / 60
PORT H
198,5/85
PORT F II
197/145 dvoukř.
PORT H
197/125 (80+zb.)

L/P
L/P
L/P
posuvné
L/P
L/P

2 / 4 ks
1 / 6 ks
- / 7 ks
2 ks
1 / - ks
2 / 1 ks

PŘÍKLAD : U dveří 197/125 (80+zb.) je u zbytku dvoukřídla osazen rámeček typu
KLERMONT (bez vnitřní dělící příčky) s výškou postranice stejnou jako u rámečku typu
PORT.
Sklo: kůra kouř (pokud neuvedete – kůra čirá)
Lišta: RONDO (pokud neuvedete – NOBY)
7

___________________________________________________________________________
Vrtání na rozetové kování.
Dýha BUK
Dveře posuvné 198,5/85 do slepé zárubně 197/80/12
včetně garnýže, hranolu a posuvné mechaniky dl. 1,8 m
PORT H
1 ks
Sklo: činčila čirá
Kování:
NIKL
Špatně:
Stejný typ a rozměr uvádět jen v celkovém součtu!!!!!
PORT H
197 / 80
P
PORT H
197 / 80
P
PORT H
197 / 80
P
PORT H
197 / 80
P

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Uvádět počty kusů – jako první Levé a pak Pravé!!!!!
PORT H
197/80
L/P

3 / 4 ks

Zárubně
Správně
Zárubně – dýha DUB
197 / 80 / 25
L/P
197 / 80 / 14,5
L/P
197 / 70 / 18
slepá

25 / 19 ks
10 / 14 ks
3 ks

včetně garnýže, hranolu a pos.mech.
dl. 1,5 m

Špatně
Stejný typ a rozměr uvádět jen v celkovém součtu!!!!!
197 / 80 / 9
P
1 ks
197 / 80 / 9
P
1 ks
197 / 80 / 9
P
1 ks
197 / 80 / 9
P
1 ks
Uvádět počty kusů – jako první Levé a pak Pravé!!!!!
197 / 80 / 12
P/L
5 / 6 ks

Objednávky můžete zasílat na centrální email topdoors.ostrava@topdoors.cz anebo na
obchodní úsek dle kontaktů.
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TOPDOORS CZ OSTRAVA, s.r.o.
Vedení společnosti
Jednatel
Hana Kuklišová

Tel. +420 596 735 368
e-mail: kuklisova@topdoors.cz

Rostislav Sedliák
e-mail: sedliak@topdoors.cz
Obchodní úsek:
Technik
Milan Delinčák
Expedice a fakturace
Tomáš Sedliák

Mob. 737 777 955
e-mail: delincak@topdoors.cz
Mob. 603 487 021
e-mail: sedliak@topdoors.cz
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Tvorba cen
Cena standartních zárubní dle ceníku
Cena standartních dveří dle ceníku

Příplatky TOPDOORS za atypické rozměry a vzory dveří a zárubní
Jádro z děrované dřevotřísky:

500,-Kč

Jádro z plné dřevotřísky:

700,-Kč

Atypická šířka dveří od 45 cm do 105 cm:

1.000,-Kč

Atypická výška dveří do 209 cm:

1.000,-Kč

Atypická šířka (45cm do105cm)a výška(do 209cm)dveří:

1.500,-Kč

Cena dveří v surovém stavu: Dveře (jen dýha):
Zárubeň (jen dýha):
Příplatek za kalené sklo:

600,-Kč/m2

odpočet 0,-Kč/ks
odpočet 0,-Kč/ks
(+stand.nebo přípl.sklo)

Atypická výška dveří od 210 cm do 238 cm (jen dýha aCPL):

2.000,-Kč

Posuvné dveře (jednokřídlé):

500,-Kč

Posuvné dveře (dvoukřídlé):

1.000,-Kč

Dveře bez polodrážky (bez závěsů):

1.200,-Kč

Dveře bez polodrážky s přípravou pro závěsy TECTUS(sada 2ks):

1.300,-Kč

Závěsy TECTUS 340 (sada 2ks):

1.900,-Kč

Příplatek za magnetický zámek FAB:

250,-Kč

Dveře interiér /exteriér jiný dekor:

1.000,-Kč

Dveře kyvné (bez závěsů):

1.200,-Kč

Závěsy kyvné (sada 2ks):

1.600,-Kč

Příplatek za dveře OKZ (obklad kovové zárubně):

1.000,-Kč

Příplatek za obložkovou protipožární zárubeň:

1.600,-Kč

Příplatek za obložkovou zárubeň na stavební pouzdro
(jednokřídlé):

1.000,-Kč
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Příplatek za obložkovou zárubeň na stavební pouzdro
(dvoukřídlé):

1.500,-Kč

Příplatek za OKZ zárubeň:

0,-Kč

Příplatek za zárubeň pro dveře bez polodrážky:

500,-Kč

Příplatek za zárubeň pro dveře bez polodrážky s přípravou pro
Závěsy TECTUS (sada 2ks):

600,-Kč

Příplatek za zárubeň na tupo:

1.000,-Kč

Příplatek za zárubeň pro dveře kyvné (bez závěsů):

1.400,-Kč

Atypický rozměr zárubně – šířka, výška do 2200 mm:

1.000,-Kč

Atypický rozměr zárubně – šířka, výška od 2210 do 2600 mm:

1.500,-Kč

Šířka zárubně s bočním světlíkem od 2410mm do 2590 mm:

20%

Šířka zárubně s bočním světlíkem od 2600mm do 2890 mm:

40%

Šířka zárubně s bočním světlíkem od 2900mm do 3190 mm:

60%

Výška zárubně s nadsvětlíkem od 2410mm do 2590mm:

20%

Výška zárubně s nadsvětlíkem od 2600mm do 2890mm:

40%

Výška zárubně s nadsvětlíkem od 2900mm do 3190mm:

60%

Příplatek za nestandardní závěsy: nikl satén, starobronz, mosaz

50,-/dveře
50,-/zárubeň
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