
výrobce dveřních a jisticích madel, společnost BERYL BK, s.r.o. ceník brutto, bez dph

tel. 733 531 651, 516 437 078, e-mail: info@beryl.cz platí od 1.6.2022

Sety (komplety):  madlo na štítu / klika na štítu
madlo typ štít pod madlo klika typ štít kliky povrch kod (ozn.) setu cena setu

B300 40-300 Liverpool 35 nerez kartáč B300HL-03 2870
C300 40-300 (F69) C300HL-03 3020
G300 40-300 G300HL-03 3020

FV30-450/300 40-300 FV300HL-03 3750
FS30-450/300 40-300 FS300HL-03 3450
FV40-450/300 40-300 FV40-300HL-03 3820
FV30-700/350 40-350 FV700HL-03 3840
FS30-700/350 40-350 FS700HL-03 3550

B300 40-300 Paris 35 nerez kartáč B300H-03 3340
C300 40-300 (F69) C300H-03 3480
G300 40-300 G300H-03 3480

FV30-450/300 40-300 FV300H-03 4140
FS30-450/300 40-300 FS300H-03 3910
FV40-450/300 40-300 FV40-300H-03 4290
FV30-700/350 40-350 FV700H-03 4300
FS30-700/350 40-350 FS700H-03 4010

šířka štítu pod madlem 30 mm - změňte v kodu (ozn.) setu ..HP40.. na ..HP30.. cena setu je stejná
madlo o rozteči 350 mm (+ delší štít pod madlem) změňte ozn.  B300..  na B350.. příplatek +300 k ceně
povrch nerez leštěná - změňte na konci kodu -01 na -02 příplatek +550 k ceně
v ceně setu jsou nerez šrouby 3 ks M6x100, 4hran 8x8 je vlisovaný, výsuv 40 mm

Sety (komplety):  madlo "hranaté" na štítu / klika na "hranatém" štítu
madlo typ štít pod madlo klika typ štít kliky povrch kod (ozn.) setu cena setu

FZHR 30x20-450/300 40-300 Dallas 53 nerez kartáč FZHR450HPR40DALL-03 4730
FZHR 30x20-700/350 40-350 (F69) FZHR700HPR40DALL-03 4960

Sety (komplety):  madlo na štítu / klika na štítu
madlo typ štít pod madlo klika typ štít kliky povrch kod (ozn.) setu cena setu

B300 40-300 Liverpool 35 bílá RAL 9016 B300HL-01 2190
C300 C300HL-01 2340
G300 G300HL-01 2340

FV30-450/300 FV300HL-01 2940
FS30-450/300 FS300HL-01 2990

B300 40-300 Luxemb 35 bílá RAL 9016 B300H-01 2280
C300 C300H-01 2430
G300 G300H-01 2430

FV30-450/300 FV300H-01 3020
FS30-450/300 FS300H-01 3080

šířka štítu pod madlem 30 mm - změňte v kodu (ozn.) setu ..HP40.. na ..HP30.. cena setu je stejná
madlo o rozteči 350 mm (+ delší štít pod madlem) změňte v ozn. B300..  na B350.. příplatek +300 k ceně
v ceně setu jsou nerez šrouby 3 ks M6x100, 4hran 8x8 je vlisovaný, výsuv 40 mm

Volitelně je možné poskládat i mnoho jiných variant setů madlo/klika
postup je takový, že si zákazník vybere madlo s roztečí kotvení 300 nebo 350
dále si k tomu zvolí štít pod madlo HP - zde si může vybrat podle šířky HP30, HP40, HP54
a nakonec si vybere z naší nabídky jakoukoli štítovou kliku Hoppe
viz ceník kliky a ceník štíty

Provedení madlo na štítu/madlo na štítu (oboustranně) se cenově počítá jako 1 pár madel + 2 ks štítů BRF
viz. ceník madel a ceník štítů


