
Ocelovo-dřevěné dveře
2017/2



2     O firmě Harmonie dřeva a oceli

O firmě

Harmonické spojení
KR CENTER®, výrobce dveří značky Disting, který našel řešení problémů v konstrukci mnoha dveří 
dostupných na trhu. Nabízíme Vám novátorské řešení v oblasti materiálů: kombinace dřeva a oce-
li. Je to skvělá nabídka pro všechny, kteří hledají vysoce kvalitní dveře s dokonalými technickými 
parametry.
Luxusní dveře Disting jsou zbaveny mnoha nepříjemných problémů, které se týkají dveří vyráběných 
z tradičních materiálů. Starost o pronikající vlhkost, plíseň, chatrnou konstrukci a náchylnost na vy-
páčení křídla se v našich dveřích mění na radost z jejich nevšedního vzhledu a komfortního užívání 
po dlouhá léta. 
Pro nákup ocelově-dřevěných dveří Disting hovoří:

• zárubeň s jistotou nebude „promrzat“ (to je největší problém běžných dřevěných dveří);
• dveřní křídlo o tloušťce až 68 mm, které není poddajné vypáčení; 
• pevná konstrukce díky spojení dřevěné zárubně s prahem do jednoho rámu; 
• snadná montáž, možnost ideálního uzpůsobení bez sundávání dveřního křídla ze zárubně.

Nabízíme Vám pět sérií dveří Disting. V nabídce naleznete jak stylově surové, moderní dveře, tak 
i lehčí modely s tradičním vzorem. Je to jako v hudbě - každý si vybere.
Díky velké možnosti Vašeho zásahu do našich výrobků si můžete dveře přizpůsobit vlastnímu vkusu 
a potřebám. Kouzlo světelné hry ze skel, volba doplňků, tvaru frézování a barvy křídla - to je skutečně 
kreativní zábava. Je to harmonie volby a zároveň pocit, že všechno ladí! Navštivte nás!

Splňujeme náročné normy
Nabízené dveře prošly před uvedením na trh mnoha nezávislými testy. Tyto testy potvrdily, že naše 
výrobky splňují řadu norem, mj. v oblasti propustnosti vzduchu, vodotěsnosti a tepelné izolace.
Jsme si našimi výrobky zcela jisti. Na dveře značky Disting se vztahuje 24měsíční záruka. Již v době 
dodávky se přesvědčíte o perfektním uzpůsobení jejich prvků - dveře dodáváme smontované.
Dveře značky Disting mají značku CE (v souladu s normou EN 14351-1+A2:2016), což znamená, 
že mohou být prodávány v celé Evropské unii.

Součinitel prostupu tepla 

Propustnost vzduchu

Vodotěsnost

1,1 W/m2K
pro plné dveře

třída 4

třída 2A

1,2 W/m2K
pro prosklené dveře

Parametry uvedené vedle se týkají 
dveří bez nástavců a světlíků. 
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4     Konstrukce dveří Disting Harmonie dřeva a oceli

Konstrukce dveří Disting
–  standard, s tříhrotým zámkem

Nosník z dřeva lepeného po vrstvách Rozeta Haga, barva inox

Tříhrotý horní zámek

Žárově pozinkovaný plech Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“

Hroty proti vypáčení

Tepelně izolační výplň Klika Haga, barva inox, rozchod 72 mm

Tříhrotý dolní zámek

Umělá dýha PVC

Panty nastavitelné ve třech rovinách
Hliníkově-dřevěný práh
Dřevěná zárubeň
Těsnění: v křídle (ze čtyř stran), zárubni a prahu
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Standardní prvky Prvky vybavení za příplatek

Horní 

závěsný plech

Dolní 

závěsný plech

Dveře jsou vybaveny 

hroty proti vysazení, které 

zvyšují bezpečnost. Panty 

umožňují plynulou regulaci 

dveří, bez nutnosti sun-

dávání křídla.

Dveře mají značku CE (v souladu 
s normou EN 14351-1+A2:2016), což 
znamená, že mohou být prodávány 
v celé Evropské unii.

Akční sada kování
Při nákupu dveří Disting kování se slevou 400 Kč (10 €):

K

K

Tloušťka křídla: 
68 mm

1
2

3

Sada obsahuje: kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho 
klíče, tř. B. Při nákupu zhotovíme montážní otvory zdarma.

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč
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H

Dřevěná zárubeň v sadě 
s křídlem z pozinkovaného 
plechu je zárukou správné 
cirkulace vzduchu. Díky ní si 
nemusíte dělat starosti s vlh-
kostí a plísněmi, které vznikají 
u dveří s ocelovou zárubní.

V sadě s křídlem Disting se 

nachází hliníkově-dřevěný práh. 

Má dodatečné těsnění, které 

zlepšuje těsnost křídla s prahem.

Dveře jsou standardně vybaveny 

nízkým prahem o výš. 18 mm. 

Zkracované dveře pak mají vyso-

ký práh (35 mm), který může být 

na Vaši žádost namontován také 

u dveří typické výšky.

Symboly použité v katalogu

Standardní dveře, s tříhrotým zámkem.
Rozchod zámku: 72 mm

Dveře s lištovým zámkem a dodatečným zámkem. 
Rozchod zámku: 92 mm

Novinka v nabídce

Rada

Dveře Disting jsou dostupné 
také ve verzi se světlíky. Do-
datečně prosvětlují interiér 
a při použití bezpečnostního 
skla P4 garantují bezpečnost. 
Nabídka: strana 24.



6     Konstrukce dveří Disting Harmonie dřeva a oceli

Nosník z dřeva lepeného po vrstvách Rozeta Haga, barva inox

Horní zámek, dodatečný

Žárově pozinkovaný plech Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“

Hroty proti vypáčení

Tepelně izolační výplň Klika Haga, barva inox, rozchod 92 mm

Lištový zámek s dodatečnými F2  západkami

Umělá dýha PVC

Panty nastavitelné ve třech rovinách
Hliníkově-dřevěný práh
Dřevěná zárubeň

A

F2

F2

1

C 3

E

G

I

B 2

D

F

H

J

Standardní prvky Prvky vybavení za příplatek

92
 m

m

Těsnění: v křídle (ze čtyř stran), zárubni a prahuK

Dveře mají značku CE (v souladu 
s normou EN 14351-1:2006+A1:2016), 

což znamená, že mohou být 
prodávány v celé Evropské unii.

Otočení klíče v lištovém zámku 

zajistí dveře ve třech místech. 

Dva body zajištění tvoří 

tzv. hákový zámek.

Kromě lištového zámku je 

ve dveřích instalován doda-

tečný horní zámek.

Konstrukce dveří Disting
– s lištovým zámkem (vybrané modely)

B

C

E

G

G

G

H

H

H
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F
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3
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K

K

Tloušťka křídla: 
68 mm

Dveře jsou standardně vybaveny 

nízkým prahem o výš. 18 mm. 

Zkracované dveře pak mají vyso-

ký práh (35 mm), který může být 

na Vaši žádost namontován také 

u dveří typické výšky.

Akční sada kování
Při nákupu dveří Disting kování se slevou 400 Kč (10 €):

1
2

3

Sada obsahuje: kliku a rozetu Haga a vložky Wilka v syst. jednoho 
klíče, tř. B. Při nákupu zhotovíme montážní otvory zdarma.

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč
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Proč se vyplatí investovat 
do dveří s lištovým zámkem?
Pokud je pro Vás volba řešení maximálně zvyšujících bezpečnost prioritou, doporučujeme dveře 
Disting s lištovým zámkem. Poskytuje vícebodové zajištění dveří po otočení pouze jednoho klíče. 
Celá konstrukce, ze které se skládá hlavní zámek s dvěma dodatečnými body zajištění v jedné liště, 
je ukryta v křídle. 
Navíc do dveří instalujeme nezávislý horní zámek. Při nákupu dodatečné sady kování (dostupná 
za akční cenu) obdržíte mj. vložky Wilka, pracující v systému jednoho klíče. Znamená to, že jedním 
klíčem otevřete oba zámky. Nabízené vložky Wilka mají třídu „B“, což znamená, že jsou odolnější 
proti vloupání než standardní vložky. 
Montáž lištového zámku nemá vliv na estetiku dveří, ale úrovní bezpečnosti několikanásobně 
převyšuje tradiční zámky. Pokud se současně rozhodnete pro nákup sady kování s vložkami v sys-
tému jednoho klíče, nošení velkého svazku klíčů bude minulostí.

Dostupné typy skel

Rada

Lištový zámek nejen zvyšuje úroveň bezpečnosti, ale je současně pohodlným 
řešením. Navíc zpevňuje křídlo a ještě lépe chrání proti vypáčení. Ve spojení s velmi 
solidní konstrukcí dveří Disting zajistí klidný spánek na dlouhá léta. Doporučujeme 
toto řešení!
Lištový zámek je dostupný pouze u dveří Mario, Figaro a Otello šíř. „90”. Dveře pak 
nemají prolisy.

Dostupnost skel pro každý model je uvedena u ilustračních fotografií. Důležité: pokud v objednávce neuvedete jinak, do dveří bude 
instalováno sklo typu zrcadlo.

zrcadlo satén satén-proužky satén se vzorem satén-vitráž diamantyslzy

Moderní charakter dveří 

může zdůraznit madlo 

( jinak: klepadlo), které je 

vyrobeno z nerezové oceli. 

V nabídce máme několik 

druhů, jak rovné, tak s oblo-

ukem. Doporučujeme!

Podrobnosti:  strana 29

Ceny dveří s lištovým zámkem jsou uvedeny na stranách s nabídkou - nacházejí se pod 
symbolem . Ve verzi s lištovým zámkem jsou vybrané modely dveří o šířce „90“ 
v barvách ořech, zlatý dub a antracit (nejsou dostupné v bílé barvě). Nemají prolisy 
a s ohledem na jejich konstrukci tyto dveře nezkracujeme.
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Série Otello

Služby a výrobky za příplatek

Otello

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč

ořech zlatý dub antracit bílá

Dostupné šířky a dýhy

Akční sada kování

„80” „90” „100”

Při nákupu dveří Disting:

Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem.  
Důležité: dveře s lištovým zámkem jsou dostupné výhradně v šířce „90“, v barvách ořech, 
zlatý dub a antracit.

Výrobek/služba EUR s DPH CZK s DPH

Křídlo o šířce „100“ 100,00 € 3 000 Kč

Zkrácení dveří* 50,00 € 1 300 Kč

Okapnice 20,00 € 400 Kč

Širokoúhlé průhledítko 10,00 € 300 Kč

Dokončovací pásky (sada na jednu stranu) 40,00 € 1 000 Kč

Krytky na panty (barva satén) 20,00 € 400 Kč

Elektromechanický zámek do lištového zámku 60,00 € 1 700 Kč

Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku 40,00 € 1 100 Kč

Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku 30,00 € 800 Kč

Akční sada kování (popsaná vedle) 100,00 € 2 500 Kč

Vložky Wilka v syst. jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50 50,00 € 1 400 Kč

Vložky v syst. jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl 30,00 € 800 Kč

Série Otello nabízí mnoho 
variant, v nichž hlavní 
roli hrají skla a rámečky 
z nerezové oceli. Díky různým 
tvarům a systémům si každý, 
kdo hledá moderní řešení, 
najde něco pro sebe.

Dveře Otello jsou dostupné ve třech šířkách („80“, „90“ 

a za příplatek: „100”) a čtyřech barvách dýhy. Některé 

barvy dýhy nejsou dostupné pro všechny šířky. Upo-

zorňujeme, že dveře s lištovým zámkem nabízíme pouze 

v šíř. „90” a ve třech barvách.

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Detaily na straně 32.

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka 
v syst. jednoho klíče, tř. B
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Otello

01
Otello

03
Otello

04

Otello

11b

EUR s DPH:

460 €
CZK s DPH:

12 200 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

600 €
CZK s DPH:

16 000 Kč

EUR s DPH:

540 €
CZK s DPH:

14 300 Kč

EUR s DPH:

560 €
CZK s DPH:

14 900 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

EUR s DPH:

700 €
CZK s DPH:

18 700 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

17 000 Kč

Otello

11
EUR s DPH:

540 €
CZK s DPH:

14 300 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

17 000 Kč

Standardní dveře, s tříhrotým 
zámkem

Dveře s lištovým zámkem a doda-
tečným zámkem
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Dveře Otello

Otello

06
Otello

05

Otello

08b

EUR s DPH:

670 €
CZK s DPH:

17 700 Kč

EUR s DPH:

670 €
CZK s DPH:

17 700 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

770 €
CZK s DPH:

20 400 Kč

EUR s DPH:

770 €
CZK s DPH:

20 400 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

Otello

12b
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

Otello

08
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

Otello

02
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč
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Otello

12
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč
Otello

Plánovač 

Dveře Disting můžete uzpůsobit svým potřebám díky snadnému on-line nástroji. Náš 
průvodce návrhem Vám pomůže při volbě verze dveří, barvy, druhu skla, příslušen-
ství a jiných prvků. Svou konfiguraci uvidíte ihned, ještě před nákupem. Je to záruka 
spokojenosti! Podívejte se na:

cz.disting.co/konfigurator-dveri

Standardní dveře, 
s tříhrotým zámkem

Dveře s lištovým zámkem 
a dodatečným zámkem

zrcadlo

satén-proužky

satén

Všechna křídla 
mají tloušťku 
až 68 mm.

Dveře s lištovým zámkem 
jsou dostupné výhradně 
v šíř. „90” a v barvách 
zlatý dub, ořech 
a antracit.
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Série Nicolo

ořech zlatý dub antracit

Dostupné šířky a dýhy

„90”

s prolisy

Nicolo

Hledáte zpestření? V sérii Nicolo 
pozornost přitahují nejen různé 
velikosti skla a rámečku inox, ale 
také jednoduché prolisy. Dveře jsou 
současně originální a moderní. Je to 
letošní novinka v naší nabídce!

Dveře Nicolo jsou dostupné v šířce „90”. Nabízíme 

paletu tří barev: ořech, zlatý dub a antracit. Bez 

ohledu na zvolenou barvu budou mít dveře prolisy. 

Doporučujeme služby a výrobky za příplatek, díky 

kterým budou dveře uzpůsobeny Vašim poža-

davkům.
* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Instalovány jsou tedy na tzv. vyso-
kém prahu. Detaily: strana 32.

Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. Dveře Ni-
colo nejsou dostupné s lištovým zámkem.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba EUR s DPH CZK s DPH

Zkrácení dveří* 50,00 € 1 300 Kč

Okapnice 20,00 € 400 Kč

Širokoúhlé průhledítko 10,00 € 300 Kč

Dokončovací pásky (sada na jednu stranu) 40,00 € 1 000 Kč

Krytky na panty (barva satén) 20,00 € 400 Kč

Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku 40,00 € 1 100 Kč

Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku 30,00 € 800 Kč

Akční sada kování (kliku a rozetu Haga a vložky 
Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B)

100,00 € 2 500 Kč

Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“, 
velikost 40/50

50,00 € 1 400 Kč

Vložky v systému jednoho klíče, velikost 40/50, 
barva nikl

30,00 € 800 Kč

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč

Akční sada kování
Při nákupu dveří Disting:

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka 
v syst. jednoho klíče, tř. B
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Nicolo

01
Nicolo

02
Nicolo

11
EUR s DPH:

460 €
CZK s DPH:

12 200 Kč

EUR s DPH:

590 €
CZK s DPH:

15 600 Kč

EUR s DPH:

540 €
CZK s DPH:

14 300 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

Nicolo

04
EUR s DPH:

600 €
CZK s DPH:

16 000 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná
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Nicolo

05b
EUR s DPH:

670 €
CZK s DPH:

17 700 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná Nicolo

Akce
Společně s dveřmi Disting je vhodné zakoupit také sadu kování, která se skládá z kliky a rozety Haga 

a vložky Wilka v systému jednoho klíče. Zaprvé: je ideálně uzpůsobená těmto dveřím. Zadruhé: její 

cena v sadě s dveřmi je výrazně nižší. Montážní otvory zhotovíme zdarma. Doporučujeme!

Vložky Wilka splňují normy pro třídu B. Znamená to, že jejich větší odolnost proti vloupání je 

prokázána!

Standardní dveře, 
s tříhrotým zámkem

Dveře s lištovým zámkem 
a dodatečným zámkem

lustro

satyna-paski

satyna

Dveře Nicolo

Všechna křídla 
mají tloušťku 
až 68 mm.
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Nicolo

08b
Nicolo

08
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

Nicolo

12b
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

Dveře Nicolo jsou dostupné s třemi 
druhy skel:

Dostupnost skel pro každý model je uvedena u ilu-
stračních fotografií.

zrcadlo

satén-proužky

satén
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Série Figaro

Figaro

ořech zlatý dub antracit bílá*

Dostupné šířky a dýhy

„80”

bez profilování

„90”

s prolisy

„100”

bez profilování

V sérii Figaro jednoduché 
prolisy snoubíme se sklem. 
Rámeček z nerezové oceli 
zdůrazňuje jejich moderní 
charakter a skvěle ladí s ko-
váním. 
A možná si k sadě vyberete 
ještě madlo?

Maskovací pásky a krytky na panty jsou zárukou do-

konalého dokončení dveří. Tyto doplňky se skvěle 

hodí jak do dveří Figaro, tak jiných v naší nabídce. 

Dokonalost tkví v detailech, proto Vám doporuču-

jeme jejich nákup! 

Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. 
Dveře s lištovým zámkem nemají prolisy a dostupné jsou výhradně v šířce „90“, v barvách 
ořech, zlatý dub a antracit.                                                                * Dveře v bílé barvě nemají prolisy.

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč

Akční sada kování
Při nákupu dveří Disting:

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka 
v syst. jednoho klíče, tř. B

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba EUR s DPH CZK s DPH

Křídlo o šířce „100“ 100,00 € 3 000 Kč

Zkrácení dveří* 50,00 € 1 300 Kč

Okapnice 20,00 € 400 Kč

Širokoúhlé průhledítko 10,00 € 300 Kč

Dokončovací pásky (sada na jednu stranu) 40,00 € 1 000 Kč

Krytky na panty (barva satén) 20,00 € 400 Kč

Elektromechanický zámek do lištového zámku 60,00 € 1 700 Kč

Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku 40,00 € 1 100 Kč

Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku 30,00 € 800 Kč

Akční sada kování (popsaná vedle) 100,00 € 2 500 Kč

Vložky Wilka v syst. jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50 50,00 € 1 400 Kč

Vložky v syst. jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl 30,00 € 800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Detaily na straně 32.
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Figaro

02
Figaro

03
Figaro

04
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

590 €
CZK s DPH:

15 600 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

EUR s DPH:

690 €
CZK s DPH:

18 300 Kč

Figaro

06
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

Dveře s lištovým zámkem 

jsou dostupné výhradně v šíř. 

„90” a v barvách ořech, zlatý 

dub a antracit. Tyto dveře 

nemají prolisy.

Standardní dveře, s tříhrotým 
zámkem

Dveře s lištovým zámkem a doda-
tečným zámkem
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Série Mario

Mario

ořech zlatý dub antracit

Dostupné šířky a dýhy

„80”

bez profilování

„90”

s prolisy

„100”

bez profilování

A co tak rámečky inox 
z nerezové oceli vyměnit za 
rámečky, které vypadají jako 
dřevěné? Získáme modely 
Mario - stále moderní, ale 
s trochou nadčasové klasiky. 
Tento design je aktuální nyní, 
a bude i v budoucnu!

Vložky Wilka v systému jednoho klíče, které jsou součástí 

akční sady kování, jsou skvělým řešením. Díky nim ne-

budete muset nosit několik klíčů - k otevření dveří bude 

stačit jeden. Vložky mají třídu B - jejich odolnost proti vlo-

upání je prokázána. 

Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. 
Dveře s lištovým zámkem nemají prolisy a dostupné jsou výhradně v šířce „90“, v barvách 
ořech, zlatý dub a antracit.

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč

Akční sada kování
Při nákupu dveří Disting:

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka 
v syst. jednoho klíče, tř. B

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba EUR s DPH CZK s DPH

Křídlo o šířce „100“ 100,00 € 3 000 Kč

Zkrácení dveří* 50,00 € 1 300 Kč

Okapnice 20,00 € 400 Kč

Širokoúhlé průhledítko 10,00 € 300 Kč

Dokončovací pásky (sada na jednu stranu) 40,00 € 1 000 Kč

Krytky na panty (barva satén) 20,00 € 400 Kč

Elektromechanický zámek do lištového zámku 60,00 € 1 700 Kč

Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku 40,00 € 1 100 Kč

Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku 30,00 € 800 Kč

Akční sada kování (popsaná vedle) 100,00 € 2 500 Kč

Vložky Wilka v syst. jednoho klíče, třída „B“, velikost 40/50 50,00 € 1 400 Kč

Vložky v syst. jednoho klíče, velikost 40/50, barva nikl 30,00 € 800 Kč

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Detaily na straně 32.
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Mario

02
Mario

03
Mario

04
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

590 €
CZK s DPH:

15 600 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

EUR s DPH:

690 €
CZK s DPH:

18 300 Kč

V prosklených modelech z naší 
nabídky naleznete sklo, které 
odpovídá Vašim požadavkům. 
Pokud Vám záleží na maximál-
ním soukromí, doporučujeme 
sklo typu zrcadlo, které velmi 
komplikuje náhled dovnitř 
– osoba před dveřmi vidí svůj 
odraz. Saténové sklo pak pro-
pustí o něco víc rozptýleného 
světla. V nabídce máme také 
ozdobná skla, např. satén-pro-
užky.

Mario

04b
EUR s DPH:

590 €
CZK s DPH:

15 600 Kč

EUR s DPH:

690 €
CZK s DPH:

18 300 Kč

Standardní dveře, s tříhrotým 
zámkem

Dveře s lištovým zámkem a doda-
tečným zámkem
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Dveře Mario

Mario

05
EUR s DPH:

590 €
CZK s DPH:

15 600 Kč

EUR s DPH:

690 €
CZK s DPH:

18 300 Kč
Mario

Standardní dveře, 
s tříhrotým zámkem

Dveře s lištovým zámkem 
a dodatečným zámkem

zrcadlo

satén-vitráž

Všechna křídla 
mají tloušťku 
až 68 mm.

Dveře s lištovým zámkem 
jsou dostupné výhradně 
v šíř. „90” a v barvách zlatý 
dub, ořech a antracit. Tyto 
dveře nemají prolisy.

Rada
Ocelově-dřevěné dveře Disting konstruujeme tak, aby zajišťovaly velmi dobrou tepelnou izolaci. Slo-

uží k tomu nejen jejich konstrukce (v tom silná vrstva izolačního materiálu), ale také vysoce kvalitní tě-

snění v křídle, zárubni a prahu. Pamatujeme také na řádnou cirkulaci vzduchu, proto je částí konstrukce 

dřevěná zárubeň. Nákup dveří se Vám vrátí v podobě nižších účtů za vytápění. Doporučujeme!
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Mario

09
EUR s DPH:

590 €
CZK s DPH:

15 600 Kč

EUR s DPH:

690 €
CZK s DPH:

18 300 Kč

Mario

10
Mario

01
EUR s DPH:

640 €
CZK s DPH:

16 900 Kč

EUR s DPH:

460 €
CZK s DPH:

12 200 Kč

EUR s DPH:

740 €
CZK s DPH:

19 600 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

V modelu Mario 10 může být 
instalováno sklo typu satén-vi-
tráž s dodatečnými ozdobami 
(znázorněné výše) nebo sklo 
typu zrcadlo, které odráží okolí.

Pokud v objednávce neuvedete 

jinak, do dveří bude instalováno 

sklo typu zrcadlo. 
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Série Fedora

ořech zlatý dub

Dostupné šířky a dýhy

„80”

s prolisy

„90”

s prolisy

Modely Fedora jsou návratem ke kla-
sice. Okázalé prolisy tradičních tvarů 
a zakomponovaná skla poskytují efekt, 
který bude vždy aktuální. S ohledem 
na pevnou konstrukci jsou to dveře 
na dlouhá léta!

Fedora

Dveře Disting je vhodné vybavit okapnicí. Je to lišta s do-

datečným těsněním, montovaná ve spodní části křídla, 

která utěsňuje místo s prahem. Skvěle plní svou funk-

ci v  sadě s hliníkovým prahem, po kterém se snadněji 

odvádí voda. Práh je zahrnut v ceně křídla, avšak okap-

nice je dodávána za příplatek. Určena je k samostatné 

montáži.  

Fotografie: strana 34

Barvy po obvodu vzorků prezentují dostupnost dýh pro dveře s tříhrotým zámkem. 

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč

Akční sada kování
Při nákupu dveří Disting:

Kliku a rozetu Haga a vložky Wilka 
v syst. jednoho klíče, tř. B

* Zkráceny mohou být pouze dveře s tříhrotým zámkem. Instalovány jsou tedy na tzv. vyso-
kém prahu. Detaily: strana 32.

Služby a výrobky za příplatek

Výrobek/služba EUR s DPH CZK s DPH

Zkrácení dveří* 50,00 € 1 300 Kč

Okapnice 20,00 € 400 Kč

Širokoúhlé průhledítko 10,00 € 300 Kč

Dokončovací pásky (sada na jednu stranu) 40,00 € 1 000 Kč

Krytky na panty (barva satén) 20,00 € 400 Kč

Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku 40,00 € 1 100 Kč

Zdroj do lištového nebo tříhrotého zámku 30,00 € 800 Kč

Akční sada kování (kliku a rozetu Haga a vložky 
Wilka v syst. jednoho klíče, tř. B)

100,00 € 2 500 Kč

Vložky Wilka v systému jednoho klíče, třída „B“, 
velikost 40/50

50,00 € 1 400 Kč

Vložky v systému jednoho klíče, velikost 40/50, 
barva nikl

30,00 € 800 Kč
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Fedora

02
Fedora

03
Fedora

05

Fedora

01

EUR s DPH:

540 €
CZK s DPH:

14 300 Kč

EUR s DPH:

560 €
CZK s DPH:

14 800 Kč

EUR s DPH:

540 €
CZK s DPH:

14 300 Kč

EUR s DPH:

460 €
CZK s DPH:

12 200 Kč

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná

verze s lištovým 

zámkem není 

dostupná
Plánovač 

Již si nemusíte představovat, jak 
budou dané dveře vypadat v kon-
krétní barvě, s vybraným sklem 
a příslušenstvím. Zjistíte to v našem 
průvodci návrhu dveří již po něko-
lika kliknutích. Je to velmi jedno-
duchý nástroj, dostupný na našich 
internetových stránkách:

cz.disting.co
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Světlíky
Boční přístavky na míru

Ceník bočních přístavků
Cena přístavku závisí na namontovaném skle:

Druh skla EUR s DPH CZK s DPH

Satén, satén proužky, zrcadlo nebo průhledné 430,00 € 11 400 Kč

Satén, satén proužky, zrcadlo nebo průhledné 
– s dodatečným sklem P4 (bezpečnostním)

530,00 € 13 900 Kč

Boční přístavek pouští do interiéru mnoho 
světla a současně může umožnit lepší sledo-
vání toho, co se děje za dveřmi. 

Způsob instalace
Boční přístavek lze instalovat na jednu stranu křídla (na straně 
zámku), nebo z obou stran. Jiný způsob instalace (např. pouze na 
straně pantů) vyžaduje konzultaci s prodejcem. Ilustrace příklado-
vé konfigurace se nachází na str. 24.

Konstrukce
Konstrukce bočního přístavku je založena na dřevěném rámu, 
který má stejnou povrchovou úpravu jako zárubeň. Nabízíme čtyři 
druhy skel, která mohou být dodatečně zpevněna bezpečnostním 
sklem P4. Z vnitřní strany je soubor skel uzavřen lištami. Zárubeň 
je s přístavkem spojena napevno, což zajišťuje výjimečnou stabilitu 
konstrukce a výrazně usnadňuje montáž. Dostupné šířky přístavků: 
od 20 do 40 cm.

Objednávka by měla obsahovat:
• Označení vybraného modelu křídla (v tom poznámka o zvo-

lené barvě a skle).
• Velikost (šířka) dveří.
• Informace o druhu skla instalovaného do přístavku.
• Šířka přístavku. Pro výpočet šířky přístavku je nutné od šířky 

montážního otvoru odečíst standardní šířku dveří a 30 mm 
montážní vůle. Pokud se má přístavek nacházet na obou 
stranách křídla, rozměr vydělte dvěma (aby byly přístavky 
stejné šířky).

← pohled zevnitř

* Minimální vnější šířka 
20 cm, maximální 45 cm.

pohled zvenčí →

Barva

Bezpečnostní sklo

Vnější šířka

křídla

dostupné

20-45 cm*
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Horní světlíky (na míru)

Ceník horních světlíků
Následující ceny se týkají horních světlíků pro jednokřídlové dveře:

V nabídce máme také širší světlíky, pro dveře s přístavky:

Rodzaj szyby EUR s DPH CZK s DPH

Satén, zrcadlo nebo průhledné 230,00 € 5 900 Kč

Satén, zrcadlo nebo průhledné 
– s dodatečným sklem P4 (bezpečnostním)

320,00 € 8 400 Kč

Satén, zrcadlo nebo průhledné 320,00 € 8 400 Kč

Satén, zrcadlo nebo průhledné 
– s dodatečným sklem P4 (bezpečnostním)

440,00 € 11 800 Kč

Horní světlík propouští do domu 
hodně světla. Může mít výšku 
od 20 do 45 cm.

Konstrukce
Konstrukce světlíku je založena na dřevěném rámu, který má stej-
nou povrchovou úpravu jako zárubeň. Nabízíme tři druhy skel, 
která mohou být dodatečně zpevněna bezpečnostním sklem 
P4. Z vnitřní strany je soubor skel uzavřen lištami. Zárubeň je 
se světlíkem spojena napevno, díky tomu je konstrukce stabilní 
a montáž probíhá výjimečně snadno.

Jak změřit výšku světlíku?
Pro správnou volbu výšky horního světlíku je nutné od výšky 
montážního otvoru odečíst standardní výšku dveří a 30 mm 
montážní vůle. 
Mezery je nutné při instalaci vyplnit montážní pěnou, což je ukázá-
no na technických výkresech na následujících stranách.

Při podávání objednávky uveďte:
• Velikost (šířka) dveří.
• Informace o druhu skla instalovaného do světlíku.
• Výška světlíku (popis způsobu měření se nachází vedle).

← pohled zvenčí

↑ lišty na skla zevnitř

Soubor skel je z vnitřní strany uzavřen 

speciálními lištami. Z vnější strany pak 

světlík nemá žádné dodatečné prvky. 

Pro zvýšení úrovně bezpečnosti může být 

sklo zpevněno bezpečnostním sklem P4. 

Doporučujeme!

* Minimální vnější šířka 20 cm, maximální 45 cm.

Barva

Bezpečnostní sklo

Vnější výška

křídla

dostupné

20-45 cm*

Součinitel prostuputepla

1,0 W/m2K
pro dveře se světlíkem nebo přístavkem
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Varianty dveří s přístavky a světlíky

Parametry dveří se světlíky nebo přístavky

Dveře s horním světlíkem

Dveře bez horního světlíku

Dveře Disting s horním světlíkem 

a bočními přístavky

Dveře Disting s dvěma bočními 

přístavky

Dveře Disting s horním světlíkem 

a jedním bočním přístavkem

Dveře Disting s jedním bočním 

přístavkem

Dveře Disting s horním světlíkem 

a jedním bočním přístavkem

Dveře Disting s horním 

světlíkem

Dveře Disting s jedním bočním 

přístavkem

Součinitel 
prostupu tepla

Propustnost 
vzduchu

Vodotěsnost

1,0 W/m2K třída 4třída 1A
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Technické výkresy

Průřezy dveří s horním světlíkem (a bočním přístavkem)

Průřez přes boční přístavek Průřez přes křídlo

wylewka

pianka montażowa

posadzka

luz montażowy

mur

pianka montażowa

18

30

60

95

68

100

E

20
35

5 14

18
12

C
m

in
. 2

00
m

ak
s.

 4
50

Vodorovný průřez dveří se dvěma přístavky

Vodorovný průřez dveří s jedním přístavkem

30

15 1560 B

D

A

68

montážní vůle montážní vůle

montážní pěna

zeď

min. 200
max. 450

min. 200
max. 450

30

15 1560 B

D

A
min. 200
max. 450

68

montážní vůle montážní vůle

montážní pěna

zeď

Do bočních přístavků a horních 
světlíků mohou být instalována 
standardní skla (zrcadlo, satén 
a satén proužky) a balíček 
s  dodatečným bezpečnostním 
sklem P4.

Bezpečnostní skla P4 jsou sestave-

na ze dvou tabulí skla a čtyř vrstev 

fólie z polyvinylbutyralu. Polyvi-

nylbutyral je druh syntetické pry-

skyřice, která se vyznačuje vysokou 

průhledností a odolností. Díky po-

užití tohoto materiálu je sklo odol-

né proti úderům a současně dobře 

prezentuje to, co se děje v  okolí 

domu.

Označení 
na výkresech

Rozměry Význam

A Šířka 
křídla

B Vnitřní rozměry 
zárubně: šířka

C Vnitřní rozměry 
zárubně: výška

D Světlost průchodu:
šířka

E Světlost průchodu:
výška

95

18
60

12

14 18

100

30

stěrka

montážní pěna
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Technické informace

Rozměry jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem 
nebo lištovým zámkem, s nízkým prahem

Do dveří standardně instalujeme nízký 
práh, jehož výška činí 18 mm. Díky své kon-
strukci netvoří obtížnou překážku, např. pro 
invalidní osoby.
Na Vaši žádost může být nízký práh nahrazen 

vysokým prahem, používaným ve standardu 

u zkracovaných dveří.

Velikost 
křídla

Šířka 
křídla

Rozměr A

Vnější rozměry 
zárubně: 
šířka
Rozměr B

Vnější rozměry 
zárubně: 
výška
Rozměr C

Světlost 
průchodu: 
šířka 
Rozměr D

Světlost 
průchodu: 
výška
Rozměr E

Doporučovaná 
šířka montážního 
otvoru
Rozměr B + 30 mm

Doporučovaná 
výška montážního 
otvoru
Rozměr C + 30 mm

„80” 827 897 2057 777 1977 927 2087

„90” 950 1020 2080 900 2000 1050 2110

„100” 1050 1120 2080 1000 2000 1150 2110

Písmena přiřazená k jednotlivým otvorům se vztahují k průřezům níže a vedle. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Tolerance činí +/- 2 mm.

Dveře se standardní výškou a nízkým prahem
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montážní pěna

zeď

stěrka

montážní pěna

podlaha

montážní vůle

montážní vůle

zeď

montážní pěna

Na straně 31 se nacházejí obecné informace o provozu dveří. Vztahují se ke 
všem dveřím dostupným v naší nabídce.

Označení na výkresech

Rozměry Význam

A Šířka křídla

B Vnitřní rozměry zárubně: šířka

C Vnitřní rozměry zárubně: výška

D Světlost průchodu: šířka

E Světlost průchodu: výška
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Standardní objednávka se sklem typu zrcadlo
Pokud v objednávce neuvedete jinak, do dveří bude instalováno sklo typu zrcadlo. Z vnější strany 
odráží okolí a  komplikuje náhled do domu. Z vnitřní strany umožňuje bezproblémové sledování 
okolí domu. 

Průřezy jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem 
nebo lištovým zámkem, s nízkým prahem

Plné dveře (bez skla) Prosklené dveře s rámečkem inox Prosklené dveře s rámečkem PVC

Dostupné druhy skel

Dostupnost skel pro každý model je uvedena u ilustračních fotografií. Výše prezentované ilustrace mají symbolický charakter. 
Detaily si vyžádejte u prodejce. 

zrcadlo satén satén-proužky satén se vzorem satén-vitráž diamantyslzy
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Dveře se standardní výškou a vysokým prahem

Písmena přiřazená k jednotlivým otvorům se vztahují k průřezům níže a vedle. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Tolerance činí +/- 2 mm.

Vysoký práh o výšce 35 mm je standardně 
instalován do zkracovaných dveří, ale může 
být dodán také s dveřmi standardní výšky. 
Vybaven je těsněním. Jeho povrch je ano-
dizovaný, což zajišťuje větší odolnost.

montážní pěna

zeď

stěrka

montážní pěna

podlaha

montážní vůle

montážní vůle

zeď

montážní pěna
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Tloušťka křídla: 
68 mm

Označení na výkresech

Rozměry jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem 
nebo lištovým zámkem, s vysokým prahem (nestandardní dveře)

Velikost 
křídla

Šířka 
křídla

Rozměr A

Vnější rozměry 
zárubně: 
šířka
Rozměr B

Vnější rozměry 
zárubně: 
výška
Rozměr C

Světlost 
průchodu: 
šířka 
Rozměr D

Světlost 
průchodu: 
výška
Rozměr E

Doporučovaná 
šířka montážního 
otvoru
Rozměr B + 30 mm

Doporučovaná 
výška montážního 
otvoru
Rozměr C + 30 mm

„80” 827 897 2060 777 1965 927 2090

„90” 950 1020 2080 900 1985 1050 2110

„100” 1050 1120 2080 1000 1985 1150 2110

Na straně 31 se nacházejí obecné informace o provozu dveří. Vztahují se ke 
všem dveřím dostupným v naší nabídce.

Rozměry Význam

A Šířka křídla

B Vnitřní rozměry zárubně: šířka

C Vnitřní rozměry zárubně: výška

D Světlost průchodu: šířka

E Světlost průchodu: výška
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Symboly definující druhy skel

zrcadlo satén satén-proužky satén se vzorem satén-vitráž diamantyslzy
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Informace o provozu
Pro udržení všech užitkových vlastností vnějších dveří Disting 
doporučujeme jejich odpovídající údržbu:

• Vnější dveře je nutné chránit proti přímému slunečnímu 
záření a atmosférickým srážkám - montáž ve výklencích 
nebo použití přístřešku nad dveřmi montovanými na 
rovných stěnách. Přístřešek musí vyčnívat mimo obrys 
otevřených dveří a zastínit dveře v poledních hodinách 
v letním období.

• Vzdálenost topidla od dveří musí činit nejméně 1 metr.
• Montáž provádíme na hotové podlaze, ve stavebních 

otvorech, po dokončení malířských prací a vyschnutí omítek.

Průřezy jednokřídlových dveří se standardní výškou a tříhrotým zámkem 
nebo lištovým zámkem, s vysokým prahem

Plné dveře (bez skla) Prosklené dveře s rámečkem inox Prosklené dveře s rámečkem PVC

Rada

Plechy z nerezové oceli 
(rámečky inox) ve dveřích 
Otello, Figaro a Nicolo je 
nutné jednou za půl roku 
ošetřit. Používejte k tomuto 
účelu speciální prostředky. 
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Rozměry jednokřídlých, zkrácených dveří
Zkrácené dveře jsou instalovány vždy na vysoký práh. Zkrácení spočívá v seříznutí křídla a zárubně. Možnosti jsou následující:

Skupina 
ocelovo-dřevěných 
dveří Disting

Velikost 
křídla

Standardní 
vnější rozměr 
zárubně: výška

Vnější rozměr zárubně 
po zkrácení (na výběr je 
jedna ze tří možností)

Otello, prosklené „80” 2060 Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

„90” 2080 2050 Není k dispozici  Není k dispozici

Otello, bez skleněné výplně „80” 2060 Nie występuje 2000 1950

„90” 2080 2050 2000 1950

Nicolo „80” Nedostupný rozměr ------ ------ ------

„90” 2080 2050 2000 Není k dispozici

Figaro „80” 2060 Není k dispozici 2000 1950

„90” 2080 2050 2000 1950

Mario „80” 2060 Není k dispozici 2000 1950

„90” 2080 2050 2000 1950

Fedora „80” 2060 Není k dispozici 2000 1950

„90” 2080 2050 2000 1950

Zkrácené dveře

Důležitá informace: dveře s lišto-
vým zámkem nemohou být zkráceny. 
Nižší výšku mohou mít pouze dveře 
s trojhrotým zámkem.

Možnosti zkrácení dveří Disting jsou 
různé v závislosti na skupině s ohledem 
na dekorativní prvky, jež se nacházejí na 
jejich povrchu.

Nosník z dřeva lepeného po vrstvách

Žárově pozinkovaný plech

Hroty proti vypáčení

Tepelně izolační výplň

Umělá dýha PVC

Panty nastavitelné ve třech rovinách
Hliníkově-dřevěný práh (vysoký)
Dřevěná zárubeň

A

C

E

G

B

D

F

H
Těsnění: v křídle (ze čtyř stran), zárubni a prahuI

U zkrácených dveří je používán tzv. vyso-
ký práh. Vysoký práh může být na přání 
zákazníka instalován také ve dveřích 
se standardní výškou. Detaily: strana 30. 

H

A

I

I

I

E
F

I

B

C D

G

Těsnění instalované v křídle 
je upevněno ze všech čtyř 
stran. To je zárukou vysoké 
těsnosti.

Tloušťka křídla: 
68 mm
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Kliky a příslušenství

Haga

Prestige Solo

CeresBarva: inox

Barva: inox Barva: inox

Barva: inox

Rozchod: 72 a 92 mm

Rozchod: 72 mm Rozchod: 72 a 92 mm

Výrobek z řady Haga EUR s DPH CZK s DPH

Kliky s dlouhým štítkem (1) 40,00 € 1 000 Kč

Klika-madlo (2) 50,00 € 1 200 Kč

Obdélníková rozeta (3) 20,00 € 500 Kč

Výrobek z řady Prestige EUR s DPH CZK s DPH

Klika s dlouhým štítkem (1) 60,00 € 1 600 Kč

Klika s ochranou vložky (2) 70,00 € 1 900 Kč

Klika-koule s dlouhým štítkem (3) 70,00 € 1 800 Kč

Klika-koule s dlouhým štítkem 70,00 € 2 000 Kč

Obdélníková rozeta (4) 40,00 € 1 000 Kč

Rozeta s ochranou vložky (5) 45,00 € 1 200 Kč

Výrobek z řady Ceres EUR s DPH CZK s DPH

Klika-klika + rozeta (1) 50,00 € 1 400 Kč

Klika-koule + rozeta (2) 60,00 € 1 500 Kč

Rozeta, zámek WB (3) 20,00 € 500 Kč

Výrobek z řady Solo EUR s DPH CZK s DPH

Sada s klikou a rozetou (1) 40,00 € 1 100 Kč

Sada horních rozet (2) 20,00 € 600 Kč

1

1

2 23

4

5 21321

3

Kování Prestige s ochranou vložky jsou bezpečnostní (třída 3) Kování Solo doporučujeme pro dveře s madlem (dodatečný příplatek)

Při nákupu sady horních rozet Solo 
obdržíte dvě verze: úzkou (instalovanou 
na straně madla) a širší (instalovanou 
na straně interiéru).

Kliky a rozety
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Barva: inox

Rozměry: 20x40 mm

Linea (A)

Belly (D)

Barva: inox

Barva: inox

Průměr (Ø): 34 mm

Rozměry: 20x40 mm

Délka EUR s DPH CZK s DPH

120 cm 130,00 € 3 400 Kč

160 cm 140,00 € 3 800 Kč

Délka EUR s DPH CZK s DPH

120 cm 140,00 € 3 800 Kč

Profile (B)

Délka EUR s DPH CZK s DPH

120 cm 130,00 € 3 400 Kč

160 cm 140,00 € 3 800 Kč

Arco (C) Barva: inox

Rozměry: 20x40 mm

Délka EUR s DPH CZK s DPH

120 cm 140,00 € 3 800 Kč

A B C D

Madla jsou velmi moderním řešením, které ideálně zapadne do stylu 
moderního domu. Dodatečnou výhodou je skutečnost, že montážní 
prvky každého z nabízených madel nejsou viditelné zevnitř. Jsou 
z výroby instalovány do dveří. 

Madla

B

A

D
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Jiné příslušenství a dodatečné prvky

Výrobek EUR s DPH CZK s DPH

Elektromechanický zámek do tříhrotého zámku 40,00 € 1 100 Kč

Zdroj 12V 30,00 € 800 Kč

Zkrácení dveří 50,00 € 1 300 Kč

Výrobek EUR s DPH CZK s DPH

Dokončovací pásky (sada na jednu stranu) 40,00 € 1 000 Kč

Elektromechanický zámek do lištového zámku 60,00 € 1 700 Kč

Zdroj do lištového zámku 30,00 € 800 Kč

EUR s DPH:

20 €
CZK s DPH:

400 Kč

EUR s DPH:

20 €
CZK s DPH:

400 Kč

EUR s DPH:

100 €
CZK s DPH:

2 500 Kč

Akční sada kování

Jiné příslušenství

Okapnice

EUR s DPH:

30 €
CZK s DPH:

800 Kč

EUR s DPH:

50 €
CZK s DPH:

1 400 Kč

Vložky v systému 
jednoho klíče

Vložky Wilka v systému 
jednoho klíče

EUR s DPH:

10 €
CZK s DPH:

300 Kč

Širokoúhlé 
průhledítko

Krytky na panty

Společně s dveřmi Disting můžete zakoupit sadu kování se slevou: 
klika a rozeta Haga a sada vložek Wilka, pracující v systému jedno-
ho klíče (třída B).Velikost: 40/50. Barva: nikl

Třída B. Velikost: 40/50. Barva: nikl

Sada (6 ks) 
v barvě satén

Hřebenové těsnění a montážní páska 
v sadě. Vlastní montáž.



Prodej našich výrobků probíhá prostřednictvím široké sítě prodej-
ních míst, jež se nacházejí na celém území Polska. Jejich seznam 
naleznete na internetové stránce:

cz.disting.co

Distribucí výrobků KR CENTER na území Česka a Slovenska 
se zabývá firma M TRADING:

Dveře Disting vyrábí:
KR CENTER® Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
Slezské voj., Polsko

Česká republika
M Trading Czech, s.r.o - pobočka Praha
Průmyslová 492/21
25 261 Jeneč, okres Praha-západ

Slovensko
M Trading Slovakia s.r.o.
Športová 2920
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tento katalog není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, má pouze informativní 
charakter. Vyhrazujeme si právo na změny a rozdíly mezi barevností v katalogu a ve skutečnosti.  
Veškerá autorská práva vyhrazena. Kopírování a zveřejnění katalogu bez písemného 
souhlasu majitele značky Disting je zakázáno.

Návrh a sazba: Oxido (www.oxido.co).


