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Příklad 1:
Dvířko ve tvaru U12 (HANDY) - dekor Mat Antracit (F2 ) 
600 (v) * 450 (š), provedení plné:
1 490 * 0,6 * 0,45 * 1,6  = 643, 68 Kč
Příklad 2:
Tvar G07 (IDEAL) v dekoru Žlutá (F1  ), provedení RÁM
750 (v) * 500 (š) s výplní sklo čiré (kat. 1      ):
1 490 * 0,75 * 0,5 * 1,45  = 810,19 Kč

KATEGORIE DEKORŮ

F1
Bílá perlička PLD         
Bordó RBD         
Borovice sukatá BOD         
Buk bahenní BBD  
Buk bělený BED  
Calvados CAD         
Cihlová CID         
Dub světlý DSD         
Fládr bílý FBD         
Javor JVD         
Ledová modř LDD         
Mahagon MHD         
Meruňka MED         
Olše OED         
Oranžová OZD         
Třešeň TRD         
Vanilková VAD         
Wenge WED         
Zelené dřevo ZDD         
Žlutá ZLD         

super arctic 2WH 

surová XXX ∅

F3
Patina bílá béžová PIB 
Patina bílá hnědá PIH 
Patina bílá kaštanová  PIK 
Patina bílá lososová PIL 
Patina bílá olivová PIO 
Patina bílá paci�k PIP 
Patina calvados PCD         
Patina dub PDD         

Lesklá bílá LBD         
Lesklá červená LRD         
Lesklé meranti LMD         
Arctic 1WH      
Carbon 1BL         
Déšť černý 5DC         
Dub hnědý lesk 1DH 
Dub natur lesk 1DN 
Dub šedý lesk 1DS 
Fialová 1FI 
Gra�t metal 1GR 
Champagne metal 1CG 
Ledovec 1LE         
Maroon 1MA         
Mat bílý 5MB         
Mat černý 5MC         
Moka 1MO         
Rubín 1RU         
Stříbrná metal 1SM 
Vanilka 1VA         

jednoduchý výpočet ceny dvířek

1 490 * VÝŠKA (m)  * ŠÍŘKA (m) * KOEFICIENT = cena za dvířko
 

                   pouze v G04, G06, G14, G16

TABULKA    PLNÉ RÁM  MŘÍŽ 4      MŘÍŽ 6

ZÁKLADNÍCH
KOEFICIENTŮ

   bez výplně s výplní bez výplně s výplní  bez výplně s výplní
 

IDEAL  1 1,1 1,1+  1,2 1,2+    1,3  1,3+ 
klasické  1,1 1,2 1,2+ 1,3 1,3+    1,4  1,4+ 
G01, G02, G03, G04, G06,  1,8 1,9 1,9+  2 2+    2,1  2,1+ 
G07, G08, G09, G10, G11, ∅ 0,66 0,76   0,86     0,96 
G13, G14, G16, G18, G19,
G40, G41, G45, G48, G50
 

ELEGANT  1,25 1,35 1,35+ 
složité  1,35 1,45 1,45+  
G20, G21, G22, G33 ∅ 0,95 1,05

HANDY  1,5 1,6 1,6+ 
úchytkové  1,6 1,7 1,7+ 
U12, U15,  2,3 2,4 2,4+ 
U61, U62, ∅ 1,16 1,26
U81, U82, U83 

EXCLUSIVE  1,8
akrylátové  2,04
L1

EXCLUSIVE HANDY  2,5
akrylátové úchytkové  2,74
UL3, UL6, UL8

 

MOŽNOSTI VÝPLNÍ

sklo kat. 1  + 0,35
sklo kat. 2  + 0,7
sklo kat. 3  + 0,95
mřížka  + 1,65 
vitráž na skle  + 1,85
vitráž na skle  + 2,05

KATEGORIE SKEL
 
Čiré SKC 
Dubová kůra čirá KUC 
Mastercarré čiré MCA 
Matné SKM 
Pískované SKP 

= základní koe�cient
      pro výplň připočtěte k základnímu
      také koe�cient zvolené výplně 

(1,1 + 0,35)
základní koe�cient + koe�cient výplně Balné, dopravné a případné vrtání otvorů pro panty

připočtěte k ceně zakázky

základní
cena
Kč/m2

výška
dvířka
v metrech

šířka
dvířka
v metrech

F2
Arodub ARD         
Bambus BAD         
Bříza saw BSD         
Buk Aragon BGD 
Buk real BRD 
Creme line CLD         
Dub Alberta DAD 
Dub horský DHD 
Dub Ontário DOD 
Dub Regina DRD 
Dub Rustico  DRC 
Dub tabacco DCD         
Dub Victoria DVD 
Dub Yukon DJD 
Eben EBD         
Jasan metal JTD         
K015 Vintage KVD 
K016 Karbon KKD 
K021 Barley KBD 
K022 Satén KSD 
Mat alabastr ALA         
Mat antracit AND 
Mat bílá káva BKD 
Mat hrušeň HMD         
Mat krémová KMD 
Mat šedá SMD 
Mat satin bílý SBD 
Mat švestka  SVD         
Meranti tmavé MTD         
Ořech metal OMD         
Ořech saw OSD         
Višeň metal VID         

Cena za vrtání otvorů pro panty: 8 Kč za otvor

Balné: 90 Kč za zakázku

Dopravné: Čechy 7 % z hodnoty zakázky,
Morava 9 % z hodnoty zakázky, 
Slovensko stred + západ 12 % z hodnoty zakázky,
Slovensko východ 14 % z hodnoty zakázky
Vlastní odvoz - zdarma

Objednávky přijímáme prostřednictvím kon�gurátorů www.nova-dvirka.cz a www.pro�-dvirka.cz, případně e-mailem dvirka@grena.cz. 
Ceník je platný od 1. 8. 2018. Uvedené ceny jsou bez DPH

CENÍK DVÍŘEK
GRENA, a. s.

TVARY
KATEGORIE 
DEKORU

Pozn.: Při výpočtu ceny dvířka v tvaru G31 použijte následující koe�cienty: 1,73 pro obě fólie z kategorie F1,
  1,93 pro obě fólie z kategorie F2,
  1,83 pro kombinaci fólií z kategorie F1 a F2.

Základní cena plného dvířka:
1 490 Kč/m2

Základní cena plného dvířka:
1 490 x 1,1 = 1 639 Kč/m2

Základní cena plného dvířka:
1 490 x 1,8 = 2 682 Kč/m2

www.grena.cz
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Tyto obchodní podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním a občanským zákoníkem.
Dvířka si může objednat jakákoliv osoba. Podnikatel uvede v objednávce své identi�kační údaje
(IČO, příp. DIČ).
Objednávat lze prostřednictvím objednávkového systému www.nova-dvirka.cz nebo
www.pro�-dvirka.cz. 
Jinak jsou objednávky přijímány pouze písemnou formou osobním předáním, zasláním poštou nebo 
e-mailem. Objednávka musí obsahovat zejména: datum, název odběratele, fakturační a dodací adresu, 
jméno objednávajícího, telefon, e-mail, způsob dopravy (vlastní nebo závoz), případně IČO a DIČ.
Na e-mail uvedený v  objednávce bude zasláno potvrzení objednávky, které je potřeba ihned pečlivě 
zkontrolovat a při jakýchkoliv nesrovnalostech bezodkladně kontaktovat obchodní oddělení na tel.
381 549 123.
Změny v  objednávce, případně její zrušení, lze přijmout pouze do okamžiku zahájení výroby, což je 
obvykle během několika hodin po odeslání potvrzení objednávky. 
Obvyklá dodací lhůta: Výroba 5 pracovních dní ode dne, kdy byla objednávka doručena. Platí pro 
dvířka ve všech tvarech i dezénech s výjimkou těchto dvířek: 
a) v dezénech patina (PIB, PIH, PIK, PIL, PIO, PIP, PCD, PDD),
b) s výplní mřížka nebo vitráž,
c) ve tvarech řady Exclusive, Exclusive Handy (UL3, UL6, UL8) a Handy (U61, U62, U81, U82, U83).
Pro dvířka dle bodu a) b) c) je potřeba výrobní doba 10 pracovních dní. 
Vlastní odvoz je možný nejdříve následující pracovní den po vyrobení. Dodání závozem v nejbližším 
termínu do příslušné oblasti po vyrobení. Konkrétní dodací termín je vždy uveden na potvrzení 
objednávky.
Při prvních odběrech je vždy vyžadována platba v hotovosti v okamžiku převzetí zboží. Pro další 
pravidelné odběry je možná individuální dohoda s  obchodním zástupcem o dodacích a platebních 
podmínkách, či možnostech poskytnutí množstevní slevy. 
Reklamace se řídí Reklamačním řádem – bod 3 těchto obchodních podmínek.
Upozornění: Nebudou-li reklamovaná dvířka vrácena do GRENA, a. s. před tím, než budou expedována 
nová (náhradní) dvířka, bude tato nová dodávka účtována. Po doručení reklamovaných dvířek posoudí 
GRENA, a. s. oprávněnost reklamace a shledá-li ji důvodnou, vystaví dobropis. Reklamovaná dvířka je 
proto dobré vrátit co nejdříve.  
Podrobné informace o jednotlivých tvarech, dezénech, jejich kombinacích a možnostech provedení jsou 
uvedeny v katalogu (aktuálně platná verze je vždy na www.grena.cz).

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na 
kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající dále odpovídá za vady vzniklé na 
zboží v záruční době, jestliže byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. U věcí prodávaných 
za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Odpovědnost 
prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za kvalitu, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny 
po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, 
s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující 
v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, 
musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.
Za škodu na zboží (zásilce), jež vznikla od okamžiku jeho převzetí dopravcem až do okamžiku jeho 
vydání příjemci, odpovídá dopravce. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží 
(zásilky), nejpozději však do tří pracovních dnů zboží prohlédnout, informovat prodávajícího o škodě 
vzniklé na zboží během jeho přepravy, tj. do okamžiku jeho převzetí kupujícím. Kupující je povinen 
o škodě vzniklé na zboží během přepravy sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě. 
Není-li dohodnuto jinak, poskytuje prodávající na dvířka záruku 7 let, která začíná běžet ode dne dodání 
zboží kupujícímu. Práva z  odpovědnosti za vady zboží, na něž se vztahuje záruční doba, zaniknou, 
nebyla-li řádně uplatněna v  záruční době. Právo kupujícího z vad zboží rovněž zanikne, nepodal-li 
kupující prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu zjistil nebo 
při vynaložení odborné péče měl zjistit při prohlídce zboží podle odstavce 4.4 tohoto reklamačního 
řádu. 
Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na 
zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době převzetí zboží 
nebo v  době v  bodu 4.2 či ve smlouvě uvedené, může uplatnit nároky z  vad zjistitelných při této 
prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
Práva z  odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, u kterého bylo zboží 
zakoupeno. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vady zjistil. Kupující adresuje reklamaci prodávajícímu, který mu reklamované zboží prodal, 
do místa jeho podnikání. Kupující v reklamaci nebo ve zprávě o vadách uvede datum převzetí zboží, 
datum zjištění vady, název reklamovaného zboží, dodané množství, reklamované množství, popis vady 
a návrh na řešení reklamace. Bez uvedených náležitostí není prodejce povinen uznat reklamaci jako 
důvodnou.
Reklamaci, včetně odstranění vady, je prodávající povinen vyřídit do 30 dnů ode dne, kdy mu byla 
reklamace nebo zpráva o vadách doručena, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. 
Jde-li o vadu, jejíž odstranění si vyžádá lhůtu delší než 30 dnů nebo o vadu, jejíž uznání prodávajícím si 
vyžádá vypracování znaleckého posudku, je prodávající oprávněn prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace, 
maximálně však o 60 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení reklamace je prodávající povinen vyrozumět 
kupujícího před uplynutím řádné 30denní reklamační lhůty.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží 
bez vady, má kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit. Uplatněný nárok 
nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo 
zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. Při dodání náhradního zboží 
je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, 
v jakém mu bylo dodáno.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží 
bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité vadu, za kterou prodávající odpovídá, má 
kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Kupující, kterému vznikl nárok na 
slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti 
zboží, na něž se sleva nevztahuje.
Záruční doba neběží po dobu od doručení do vyřešení reklamace. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet 
nová záruční doba od okamžiku přechodu vlastnického práva k novému zboží.
Právní jednání týkající se reklamací neupravené tímto reklamačním řádem se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 
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Obchodní a technické podmínky platné od 1. 8. 2018
do vydání podmínek nových.

Dvířka z  řady IDEAL, ELEGANT a HANDY jsou vyráběna frézováním přední plochy MDF desky 
tloušťky 18 nebo 22 mm a následně dokončena povrchovou úpravou přední plochy PVC nebo PET 
fólií s povrchem odolným proti vodě a se zvýšenou odolností proti oděru. 
Dvířka řady EXCLUSIVE a EXCLUSIVE HANDY jsou vyráběna z MDF desky a speciální akrylátové, PVC 
nebo PET fólie. Tato dvířka nemají fólii přetaženu přes hranu, ale jsou ohraněna ABS nebo 
akrylátovou 3D hranou.
Většina matných a lesklých folií je opatřena ochrannou folií - tuto nikdy neodstraňujte před 
dokončením všech prací. Po sejmutí ochranné folie ošetřete dvířka jak je uvedeno níže v bodě 3. 
Dvířka s výplněmi (sklo, vitráž, mřížka) jsou standardně dodávána včetně zasklívací lišty. Stejně tak 
dvířka s úchytkami jsou dodávána včetně úchytky, která je zahrnuta v ceně výrobku.
Přípustná tolerance průhybu výrobku vlivem pnutí použitého materiálu: ± 2 mm/m. Tolerance 
délky a šířky: do rozměru 600 mm včetně: ± 0,5 mm, nad 600 mm: ± 1 mm 

 
Dvířka najdou své využití kdekoliv v interiéru. Nejen v kuchyni, ale také v ostatních místech jako 
jsou koupelny, předsíně, ložnice, obývací a další prostory. 
Výhodou je dobrá odolnost proti vlhku a oděru, světlostálost, velké množství kombinací dezénů 
a frézovaných pro�lů, jednoduchá montáž a snadná údržba
U vestavěných spotřebičů (trouby, grily, myčky a jiné) doporučujeme instalaci bočních a spodních 
ochranných kovových lišt, které zabrání případnému přímému působení tepla na dvířka a ochrání 
je tak před možným znehodnocením, které se projevuje odlepením a smrštěním fólie. Je-li to 
možné, je vhodné zvětšit vzdálenost od zdroje tepelného působení na 20 mm z boku a v případě 
dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm.
Nedoporučujeme provádět jakékoliv dodatečné  úpravy hotových dvířek (změnu rozměrů, vrtání či 
frézování do přední plochy nebo hrany). Na takto upravená dvířka pak neplatí záruka.

 
Povrch dvířek se doporučuje omývat pouze vodou s přídavkem saponátu bez obsahu písku, prášku 
nebo jiné složky s brusným efektem. Otírat je lze jemnou utěrkou nebo houbičkou bez drsného 
povrchu.
Je-li na dvířkách ochranná fólie, je možné ji odstranit až po dokončení všech montážních prací. 
Ochrannou fólii je dobré odstraňovat postupně a odkrytý povrch ihned ošetřit vhodným leštidlem 
(např. Pronto proti prachu Multi-Surface) naneseným na jemné mikrovláknité nebo plstěné 
tkanině. Minimalizuje se tak riziko poškrábání. 
Pohledová strana dvířek se nikdy NESMÍ:
  ✖ čistit na sucho
  ✖ otírat předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem
  ✖ umývat pomocí kartáče, škrabky, drátěnky apod.
Povrch fólií mohou poškodit rozpouštědla reagující s  PVC, PU a akryláty (např. benzín, toluen, 
aceton, dále pak čističe oken nebo jiné kyselé sloučeniny). 
U dvířek je garantována přídržnost fólie v prostředí s teplotou do 80 ˚C. 

 
Dvířka musí být u výrobce i u odběratele skladována v  suchých, krytých prostorách a musí být 
chráněna proti prachu.
Ukládají se plošně na palety nebo rovné podložky tak, aby nedošlo k jejich prohnutí nebo zkřížení, 
mezi jednotlivými dvířky musí být prokladové vložky z papíru nebo jiného měkkého materiálu.
Dvířka nesmí být vystavena povětrnostním vlivům (déšť, mráz, slunce apod.).

 
Způsob dodávání, přejímání a odpovědnost za vady upravují Obchodní podmínky pro prodej dvířek 
společnosti GRENA, a.s., popř. Kupní smlouva a Občanský zákoník.
Dvířka jsou dodávána v  balících zajištěných obalovou fólií, mezi jednotlivými dvířky jsou 
prokladové vložky a veškeré hrany dvířek jsou opatřeny tvrdými ochrannými rohy. Ke každé zakázce 
je účtováno balné ve výši 90 Kč (bez DPH).

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro výrobu, použití, údržbu a skladování dvířek, lišt a ramp

1 Materiály a provedení
 

2 Použití

3 Údržba

4 Skladování

5 Expedice
Kč/ks (bez DPH) věncové lišty barové rampy
Kategorie dekoru LA VL HA, KA HL, KL
F1   260 292 801 923
F2    286 321 881 1 015
F3    468 526 1 442 1 661

   Cena v Kč/m2 
Označení Podrobný seznam (bez DPH)

Sklo kat. 1  čiré sklo, dubová kůra čirá  430

Sklo kat. 2  mastercarré čiré, matné 970

Sklo kat. 3  pískované 1 350

Vitráž na skle kat. 1 čiré sklo 2 590

Vitráž na skle kat. 2 mastercarré čiré, matné  2 870

Mřížka   max. rozměr 600 x 1200 mm  2 960 
 
Poznámka: Na samostatné výplně se nevztahují dohodnuté množstevní slevy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej dvířek a jejich příslušenství

1  Všeobecné podmínky 4 Reklamační řád

3  Ceny lišt, ramp a ochranných lišt

2  Ceny samostatných výplní
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Nerezové ochranné lišty boční (pár) spodní (1 kus)
Cena 298 230
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