
Přejete si jiný dekor?
Kontaktujte nás, rádi Vám vyhovíme.

Příklad 1:
Dvířko PLNÉ, dýha Jasan bílý (D2           ) 
600 (v) * 300 (š) = 0,18 m2 (<0,2 m2)
3 300 * 0,18 * 1,2 = 712,80 Kč

Příklad 2:
Dvířko RÁM, dýha Mahagon (D1       )
720 (v) * 300 (š) = 0,216 m2 
3 480 * 0,216 = 751,68 Kč
s výplní sklo matné (kat. 2         )
(720-114) * (300-114) = 0,1127 m2
1 200 * 0,1127 = 135,24 Kč
Cena za dvířko včetně výplně:
751,68 + 135,24 = 886,92 Kč

jednoduchý výpočet ceny dvířek

Dx * VÝŠKA (m)  * ŠÍŘKA (m) * KOEFICIENTY + výplň = cena za dvířko
 

 

TABULKA
ZÁKLADNÍCH
CEN
 

PLNÉ               RÁM    výplň             

                     bez výplně                       do rámu
 

 bez  povrch plocha
 povrchové hrana lak dvířka
 úpravy 0,5 mm lesk G20 <0,2 m2

  D1 2 900,- 3 480,- 0,8 0,95 1,25 1,20 +

  D2 3 300,- 3 960,- 0,8 0,95 1,25  1,20 +

   D3 3 700,- 4 440,- 0,8 0,95 1,25 1,20 +

  D4                            od 4 400,-      od 5 200,- 0,8 0,95 1,25 1,20 +

MOŽNOSTI VÝPLNÍ

sklo kat. 1  600,-
sklo kat. 2  1 200,-
sklo kat. 3  1 600,-
vitráž na skle  3 000,-
vitráž na skle  3 300,-

DRUHY SESAZENÍ DÝHY

do �gury náhodné za sebou

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

EXTRA
KOEFICIENTY 

      hodnotu výplně nakonec
      připočtěte k ceně dvířka Balné, dopravné a případné

vrtání otvorů pro panty 
připočtěte k ceně zakázky

základní
cena
Kč/m2

výška
dvířka
v metrech

šířka
dvířka
v metrech

Cena za vrtání otvorů pro panty:  8 Kč za otvor
Balné:  120 Kč za zakázku
Dopravné: je účtováno z hodnoty zakázky bez DPH. 
Jeho výše se liší místem dodání, dle této tabulky:

Objednávky přijímáme prostřednictvím www.nova-dvirka.cz a www.pro�-dvirka.cz, případně e-mailem dvirka@grena.cz. 

Ceník je platný od 15. 5. 2022. 
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

CENÍK DÝHOVANÝCH DVÍŘEK
kuchyňských i nábytkových

KATEGORIE 
EXTRA KOEFICIENTYDÝHY

Poznámky: 1.  Sesazení dýhy „do �gury“ lze volit u všech dekorů. Sesazení dýhy „za sebou“ nebo „náhodně“ nelze volit u ARO dekorů.
2. Směr let přední plochy je určující také pro směr let na zadní straně.
3. Pro výpočet výsledné ceny dvířka je nutno potupně použít všechny příslušné koe�cienty podle provedení a rozměru. 
4. Dvířka lze dodat včetně vyvrtaných otvorů pro závěsy. Cena je 8 Kč za otvor.
5. Možnost zadání navazující sestavy. Objednávku je potřeba doplnit o náčrtek sestavy (příplatek 40 % z hodnoty celé zakázky). 

Dodací lhůta: Pro kategorie dýhy D1, D2 a D3 je standardní doba dodání 5-6 týdnů.
Pro kategorii D4 bude dodací lhůta sdělena na základě konkrétní poptávky dostupnosti dané dýhy.

Rozměr výplně získáte odečtením 114 mm z výšky
a 114 mm ze šířky �nálního rozměru rámu dvířka.

Ceny výplní v Kč/m2.

Základní cena plného dvířka:
2 900 Kč/m2

www.grena.cz

KATEGORIE DÝHY

D1
Bříza krájená BRK
Bříza loupaná BRL
Buk jádro BKJ
Buk pařený BKR
Jasan hnědý JSD
Javor evropský JVE
Mahagon MAH
Olše OLD 

Základní cena plného dvířka:
3 300 Kč/m2D2

Borovice BOR
Dub evropský DBE
Dub americký DUB
Jasan bílý JSB
Modřín MDN
Ořech americký ORA
Smrk SMK
Třešeň americká TRA

Základní cena plného dvířka:
3 700 Kč/m2D3

ARO Dub bělený DBA
Dub sukatý DUS
ARO Eben EBA
ARO Hedvábí šedé HSA
ARO Wenge WEA

Základní cena plného dvířka:
od 4 400 Kč/m2D4

ARO Dub kouřový DKA
ARO Dub stříbrný DSA
Jabloň indická JAI
Makasar MAK
Padouk PAD
Palisandr PAL
ARO Teak TKA
Wenge WEG
Zebrano ZEB

Oblast dopravné  minimálně maximálně
doručení ve výši Kč Kč

Čechy 10 % 230 1 700

Morava 12 % 230 2 000

Slovensko 15 % 320 2 5500,2
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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. 
Bude-li požadována návaznost sestavy, musí být k objednávce přiložen plánek celé sestavy s určením, 
kde má kresba na sebe navazovat. Při požadavku návaznosti bude účtován příplatek ve výši 40 %
z hodnoty celé zakázky bez DPH.
Obvyklá dodací lhůta: 25 - 30 pracovních dnů od objednání pro dekory kategorie D1, D2 a D3.Konkrétní 
dodací termín je vždy uveden na potvrzení objednávky.
Požadavky na dvířka v dekoru kategorie D4 budou vždy zpracovány v režimu poptávky a nabídky.            
Podle velikosti poptávky a aktuální dostupnosti požadované dýhy předloží GRENA, a. s. konkrétní            
nabídku s uvedením ceny a možného termínu dodání, případně poptávku odmítne. Zahájit realizaci 
poptávky bude možno pouze na základě písemného odsouhlasení nabídky ze strany poptávajícího.
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 obdržení 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, dekorech, 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 2 roky, 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 3.4 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 3.2 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 15. 5. 2022
do vydání podmínek nových.

Ve standardním provedení je základním materiálem DTD tl. 18 mm, která má na přední i zadní 
ploše nalepenou dýhu tl. 0,6 mm, na bocích je hrana ve stejném dekoru dýhy tl. 2 mm (rádius R2). 
Dýha může být sesazena do �gury, náhodně nebo za sebou. Finální úprava povrchu je provedena 
ekologickým olejovoskem s molekulární vazbou bez obsahu VOC.  
Kromě standardního lze dodat dvířka také v provedení: bez úpravy povrchu (přírodní dýha), místo 
olejovosku lze povrch dokončit matným lakem (stupeň G20), případně zvolit hranu tl. 0,5 mm.
Dvířka je možno dodat plná nebo jako rám pro výplň. Dvířka včetně výplně (sklo, vitráž) budou 
dodána s instalovanou výplní a zasklívací lištou v případě povrchové úpravy olejovoskem nebo 
lakem. Výplně pro dvířka bez �nální úpravy povrchu budou dodány zvlášť.  

 

Dýhovaná dvířka najdou své využití nejen v domácnosti, ale hodí se pro nábytek také ve veřejných 
prostorech jako jsou hotely, restaurace, úřady apod.  
Hlavní předností dýhovaných dvířek je přirozený vzhled dřeva ve spojení se stabilními mechanický-
mi vlastnostmi DTD, to vše v přijatelné cenové úrovni. Standardní provedení s olejovoskem 
dokonale zvýrazní kresbu dřeva, podtrhne přírodní vzhled a je příjemný na dotek.  
Bude-li povrch vystaven slunečnímu záření, může dojít k mírné změně odstínu plochy, což však 
nemá vliv na kvalitu výrobku a nemůže to být předmětem reklamace.

Dýhovaná dvířka s olejovoskem nevyžadují zvláštní péči. První čištění provádějte nejdříve 5 dní 
po dodání dvířek, tehdy bude ochranná vrstva už dostatečně vyzrálá. Při běžném provozu stačí 
povrch udržovat čistý za použití hadříku lehce navlhčeného čistou vlažnou vodou. Nepoužívejte 
běžné čistící prostředky, jelikož by mohly narušit ochranný �lm. Pro ošetření povrchu a prodloužení 
živostnosti ochranné vrstvy doporučujeme používat údržbové produkty Rubio Monocoat: RMC 
Surface Care a RMC Refresh Eco.  
Dýhovaná dvířka lakovaná se udržují snadno. První čištění provádějte nejdříve 14 dní po dodání 
dvířek, kdy už bude lak dostatečně vytvrzen. Při běžném provozu stačí povrch udržovat čistý
za použití hadříku lehce navlhčeného vlažnou vodou s přídavkem saponátu. Očistěná a vysušená 
dvířka je dobré ošetřit leštidlem vhodným pro lakované povrchy. Ochráníte tím dvířka před 
poškrábáním, usazováním prachu a dalších nečistot. Vhodnost leštidla raději vždy ověřte na méně 
viditelné ploše dvířka (např. zadní strana). Nepoužívejte barevné čističe a přípravky obsahující 
oleje, alkoholy, rozpouštědla a jakékoliv agresivní látky.
Povrch dýhovaných dvířek se nikdy NESMÍ:
  ✖ otírat předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem
  ✖ umývat pomocí kartáče, škrabky, drátěnky apod.
 

 
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 vhodného 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. Ke každé zakázce je účtováno balné ve výši 120 Kč (bez DPH).

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro dýhovaná dvířka

1 Materiály a provedení
 

2 Použití

3 Údržba

4 Skladování

5 Expedice

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

Sklo kat. 1  čiré sklo, dubová kůra čirá  600

Sklo kat. 2  mastercarré čiré, matné 1 200

Sklo kat. 3  pískované 1 600

Vitráž na skle kat. 1 čiré sklo 3 000

Vitráž na skle kat. 2 mastercarré čiré, matné  3 300
 
 Poznámka: Na samostatné výplně se nevztahují dohodnuté množstevní slevy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej dýhovaných dvířek a jejich příslušenství

1  Všeobecné podmínky 3 Reklamační řád

2  Ceny samostatných výplní
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||GRENA, a.s.     Třída Čs. armády 541
391 81 Veselí nad Lužnicí II, Česká republika

+420 381 549 123               dvirka@grena.cz www.grena.cz


