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Výrobce dveří

TREVI

2

bílý, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit
letokruhy***, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé,
sosna bílá

s polodrážkou

ENA
bílý, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý
ořech letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***,
grafit letokruhy***, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé
wengé, sosna bílá

s polodrážkou

VERANO

EMENA 2
EMENA 3
EMENA 4
EMENA 5

VERANO
VERANO 1
VERANO 2
VERANO 3
VERANO 4
VERANO 5

ENA
ENA 1
ENA 2
ENA 3
ENA 4
ENA 5

TREVI 1

TREVI 2

TREVI 3

TREVI 4

TREVI 5

TREVI 6

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

EMENA 1

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

EMENA

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy
šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm antracit, jilm
tabac, pískový dub, tmavé wengé, vanilka***, sosna bílá
americký ořech, jilm, eben, polský dub 3D, zlatá višeň

s polodrážkou

3D

s polodrážkou

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

bílý, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý
ořech letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***,
grafit letokruhy***, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé
wengé, sosna bílá

EMENA

dveřní křídla
vnitřní interiérové
3D

Výrobce dveří

s polodrážkou

PREMIUM

PREMIUM
PREMIUM 4
PREMIUM 8

PREMIUM 1
PREMIUM 5
PREMIUM 9

PREMIUM 2
PREMIUM 6
PREMIUM 10

TRIESTA 1
TRIESTA 2
TRIESTA 3

AURI
AURI 1
AURI 2
AURI 3
AURI 4
POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

NOVINKA

NOVINKA

NESTOR 7
NESTOR 8

NESTOR 9

AURI 5

PREMIUM,
PREMIUM 1-3
(skla hr. 4 mm)

*PREMIUM 4-7
(Vsazené prvky HDF tl. 4 mm
v barvě křídla)

**PREMIUM 8-11
(Vsazené prvky HDF tl. 4 mm
polepené stříbrným laminátem)

PREMIUM 3
PREMIUM 7
PREMIUM 11

3

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

NESTOR
s polodrážkou

jasan, pískový dub, tmavé wenge , jilm antracit, sosna bílá, bílá mat
polský dub 3D

3D

NOVINKA

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Možnosti za příplatek
• ventilační otvory:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

NESTOR 6

Možnosti za příplatek
• ventilační otvory:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

TRIESTA
NESTOR 5

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

NESTOR 4

Možnosti za příplatek
• ventilační otvory:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

TRIESTA
s polodrážkou

bílý, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy,
šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm antracit, jilm
tabac, pískový dub, tmavé wenge, sosna bílá

NESTOR 3

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

AURI

s polodrážkou

NESTOR 2

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

3D

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy,
šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm antracit, jilm
tabac, tmavé wengé, pískový dub, sosna bílá
americký ořech, jilm, eben, zlatá višeň, polský dub 3D

NESTOR 1

Možnosti za příplatek
• ventilační otvory:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wenge letokruhy***, grafit letokruhy***,
jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, vanilka***, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří
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s polodrážkou

SCALA

POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm
antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, vanilka***, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

s polodrážkou

SCALA

ELSA A3

ELSA B5
ELSA B6
ELSA B7
ELSA

SCALA A

SCALA B5
SCALA A1

SCALA B6
SCALA A2

SCALA B7

SCALA

SCALA A3

+

štít na klíč

ELSA

s polodrážkou

alebo

štít na
patent

klika INSERTA - kartáčovaný nikl
(ozdobné proužky v barvách DRE-Cell a 3D)

+
štít na klíč

alebo

štít na patent

alebo

štít koupelnový

jasan, pískový dub, tmavé wengé, jilm antracit, sosna bílá, bílá mat
dub poľský 3D

3D

Klika INSERTA SE ŠTÍTEM ZDARMA

výplň rovná ELSA A
(pouze k otvíravým křídlům s polodrážkou i bez polodrážky z kolekce
NESTOR a ELSA v dýze DRE-Cell a fólii 3D) povrchová úprava kartáčovaný nikl

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

ELSA A4

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

ELSA A2

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

ELSA A1

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

ELSA A

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm
antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, vanilka***, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
3D

Výrobce dveří

výplň vypouklá ELSA B
výplň rovná
SCALA A

výplň vypouklá
SCALA B

SCALA A4

Stylová klika LIBRA se štítem zdarma

(jenom pro křídla SCALA s polodrážkou s dyhou DRE-Cell a fóliou 3D)

farba konečnej úpravy nikel satén

alebo

štít koupelnový

3D

RIM
TOP
s poldrážkou
PIANO
s polodrážkou

PIANO 2
PIANO 3

PIANO 9
PIANO 10
PIANO 11
PIANO 12

(5 skiel)

NOVINKA

RIM TOP 10
(3 skla, 2 panely HDF)

FOSCA 1

NOVINKA

RIM TOP 20
(1 sklo, 4 panely HDF)

FOSCA 2

(5 panely HDF)

FOSCA 3

(3 skla, 2 panely HDF)

FOSCA 4

(1 sklo, 4 panely HDF)

FOSCA 5

FOSCA 1-3
(panel HDF tl. 4 mm polepený
stříbrným laminátem)

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

PIANO 5

Možnosti za příplatek
• ventilační otvory:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

PIANO 4

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

POZOR: křídlo s polodrážkou – jednoduchá hrana

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

Možnosti za příplatek
• ventilační otvory:
ocelové
plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a průhledné
sklo.

jilm, eben, americký ořech, zlatá višeň, polský dub 3D

3D

PIANO 1

*** dekory pouze s horizontální kresbou dřeva
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana.

FOSCA
s polodrážkou

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***,
jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wenge, vanilka***, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

PIANO

Skla z kolekce RIM TOP mají líc i rub.

FOSCA

PIANO

s polodrážkou

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***,
jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wenge, vanilka***, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, zlatá višeň, polský dub 3D

3D

3D

Možnosti za příplatek:
křídla „90“ a „100“:
RIM TOP 10
RIM TOP 20
RIM TOP 30
plastová ventilační mřížka
hliníková ventilační mřížka
ventilační podříznutí

Skla ve standardním provedení:
decormat, decormat hnědé, decormat grafit a průhledné sklo

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub letokruhy,
bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wenge,
sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

CELL

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

PIANO 6

(5 panely HDF)

FOSCA 6

NOVINKA

FOSCA 4-6
(panel HDF tl. 4 mm v
barvě křídla)

RIM TOP 30

5

VETRO B2

6
VETRO B3

26

VETRO B4

vetracie podrezanie u dverí
Vetro A

26

ventilační podříznutí (A)
VETRO B5
VETRO B8

26

41

3D

VETRO B
3D

VETRO A a B

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***,
jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

VETRO A

VETRO A2
VETRO A3
VETRO A4
VETRO A5

VETRO A8
VETRO A9
VETRO A10
VETRO A11
VETRO B1
průhledné sklo/
decormat
VETRO B1
decormat hnědá
VETRO B1
decormat grafit

VETRO B9
VETRO B10

vetracie podrezanie u dverí
Vetro B

26

26

VETRO A - „80”-„100” - s podříznutím splňují
požadavky na ventilačnost.

ventilační podříznutí (B)

VETRO B - nesplňují požadavky na ventilačnost

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: polodrážkové křídlo hrana R5.
jednokrídle dřeva „70“ - „100“

VETRO A1
decormat grafit

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: polodrážkové křídlo hrana R5.
jednokrídle dřeva „70“ - „100“

VETRO A1
decormat hnědá
Standardní provedení skla: vzor 1-5 a vzor 8-11.
Skla z kolekce VETRO mají rub a líc (důležité při sestavování dveří
otevíraných naopak vedle sebe).

VETRO A1
průhledné sklo/
decormat
V štandardnom prevedení skla: vzor 1-5 a vzor 8-11.
Skla z kolekce VETRO mají rub a líc (důležité při sestavování dveří
otevíraných naopak vedle sebe).

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***,
jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

dveřní křídla
vnitřní interiérové
3D

Výrobce dveří

VETRO B11

RIVIA TOP 10

RIVIA TOP 60
Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekoratívne sklo DECORMAT, Decormat hnedá,
DECORMAT GRAFIT (týka sa křídla)
• FINEA TOP 20, FINEA B TOP 20
• FINEA TOP 30, 50, 60, FINEA B TOP 30, 50, 60
• křídla „90“ a „100“
• vetracie podrezanie dverí

VETRO D1

FINEA TOP 20

RIVIA TOP 20

RIVIA TOP 70
sklo DECORMAT grafit

FINEA TOP 30
FINEA TOP 40

VETRO D1

RIVIA TOP 30

RIVIA TOP 80

RIVIA TOP 40

NOVINKA

3D

VETRO D

bílý, bílá mat, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***,
jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wenge, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

Skla z kolekce VETRO mají rub a líc (důležité při sestavování dveří
otevíraných naopak vedle sebe).
*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: polodrážkové křídlo hrana R5.
POZOR: nelze větrací podřezání
Kolekcia Vetro D – možnosť vykonať křídla bez polodrážky do
posuvného systému.

VETRO D1

FINEA TOP 50
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana
Šířka křídel: jednokřídlé „60”÷„100”

sklo DECORMAT hnedé

U modelu RIVIA TOP 70 má vložka ve vybrané barvě svislou kresbu
s výjimkou barev: šedý dub letokruhy a wengé letokruhy. U ostatních
modelů mají vložky vodorovnou kresbu.

FINEA TOP 10
sklo DECORMAT

RIVIA TOP 50 - KRUHOVÉ OKNO polepený stříbrnou fólií.

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub letokruhy,
bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé
wenge, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

s polodrážkou

FINEA TOP a FINEA B TOP

sklo číre

POZOR: Křídlo vyrobené s dekorem bílá mat s možností výběru dekoru
středního pásu. Hrana křídla v barvě středního pásu.

3D

VETRO D1

3D

dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• RIVIA TOP 20, 30
• RIVIA TOP 40, 50
• rozevírací křídla bez polodrážky
• šířka křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka

RIVIA
TOP
s polodrážkou

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wenge, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

FINEA TOP 60

usłjenie horizontálne panely
FINEA B TOP

RIVIA TOP 50

RIVIA TOP 90

7

3D

DECO
TOP
s polodrážkou

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

DECO TOP 10

8
Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• BLANCO TOP 10-100
• rozevírací křídla bez polodrážky
• vyplnění děrovanou dřevotřískovou deskou
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

BLANCO TOP 10
BLANCO TOP 20
BLANCO TOP 30

BLANCO TOP 80
BLANCO TOP 90
BLANCO TOP 100

DECO TOP 20

DECO TOP 30

dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• DECO 10 - 30
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

bílá mat

BLANCO
TOP
s polodrážkou

SINCO

s polodrážkou

SINCO
SINCO A
SINCO A1
SINCO A2
SINCO A3
.V kolekci SINCO jsou dostupné modely A6 (2 x sklo a 4 x dveřní výplň), A7 (4 x sklo a 2 x dveřní výplň)

BLANCO TOP 40
BLANCO TOP 50

SINCO A4

BLANCO TOP 60

FINISH

SINCO A5

BLANCO TOP 70

POZOR: Pro křídla SINCO používejte zárubně s 3 panty.

Skla: decormat
Možnosti za příplatek
• ventilační trubky: ocelové a plastové
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí

ořech, dub, virginia, niagara, bělený brest

FINISH

dveřní křídla
vnitřní interiérové
3D

Výrobce dveří

s polodrážkou

GALERIA ALU TOP

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

MODERN
TOP
s polodrážkou

KANON TOP 20
KANON TOP 30
KANON TOP 40

MODERN TOP 10
MODERN TOP 20
MODERN TOP 30
MODERN TOP 40
MODERN TOP 50

GALERIA ALU
TOP 10
GALERIA ALU
TOP 20
GALERIA ALU
TOP 30
GALERIA ALU
TOP 50
GALERIA ALU
TOP 60
GALERIA ALU
TOP 11

GALERIA ALU
TOP 13

GALERIA ALU
TOP 21

GALERIA ALU
TOP 22

GALERIA ALU
TOP 23

GALERIA ALU
TOP 24

GALERIA ALU
TOP 25

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

KANON TOP 10

Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• GALERIA ALU TOP 11, 13, 23
• GALERIA ALU TOP 21
• GALERIA ALU TOP 24, 25
• GALERIA ALU TOP 12, 22
rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: Pasivní křídla GALERIA ALU TOP 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 bez
vodorovných hliníkových vložek s jednolitou kresbou.

Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• MODERN TOP 20
• MODERN TOP 30
• MODERN TOP 40
• MODERN TOP 50
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

3D

KANON
TOP
s polodrážkou

*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ
DECORMAT GRAFIT (týká se křídla)
• KANON TOP 20
• KANON TOP 30
• KANON TOP 40
výplně:
• děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

GALERIA ALU
TOP 12

9

ARTE
B TOP
s polodrážkou

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

3D

ALDEA
TOP
s polodrážkou

10
Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• IDEA TOP 20, 40, 50, 70, 80
• IDEA TOP 30, 90, 100, 110, 120
• IDEA TOP 60
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

IDEA TOP 30
IDEA TOP 40
IDEA TOP 50

IDEA TOP 80
IDEA TOP 90
IDEA TOP 100
IDEA TOP 110
IDEA TOP 120

ALDEA TOP 10
ALDEA TOP 20
ALDEA TOP 30
ALDEA TOP 40
ALDEA TOP 50
ALDEA TOP 60

ARTE B TOP 10

ARTE B TOP 20

ARTE B TOP 30

ARTE B TOP 40

ARTE B TOP 50

ARTE B TOP 60

IDEA TOP 60

*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

IDEA TOP 20

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

IDEA TOP 10

Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• ARTE B TOP 10-30
• ARTE B TOP 40, 50
• ARTE B TOP 60
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekoratívne sklo DECORMAT, Decormat hnedá, DECORMAT GRAFIT
(týka sa křídla)
• ALDEA TOP 20
• ALDEA TOP 30
• ALDEA TOP 40
• ALDEA TOP 50
• ALDEA TOP 60
• výplň:
drevotriesková doska s otvormi
• křídla „90” a „100
• vetracie podrezanie dverí
• dvojkrídle dvere

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

IDEA
TOP
s polodrážkou

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
3D

Výrobce dveří

IDEA TOP 70

STANDARD TOP CPL
s polodrážkou

PLUS TOP

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D
3D

STANDARD
TOP
s polodrážkou

Ve standardním provedení, sklo: kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• STANDARD TOP 20, KULATÉ OKÉNKO TOP
• STANDARD TOP 60
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• křídla „110” s polodrážkou (jen STANDARD TOP 10)
• horní závorový zámek (jen STANDARD TOP 10 s děrovanou
dřevotřískovou deskou a jednoduchými zárubněmi)
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
Existuje možnost zakoupení samotného ocelového kulatého okénka
*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

CARLA TOP 10
CARLA TOP 20
CARLA TOP 30
CARLA TOP 40

STADARD TOP 10
STADARD TOP 20
STADARD TOP 60
BULAJ TOP

PLUS TOP 10

STANDARD TOP 10
PLUS TOP 20

STANDARD TOP 20
PLUS TOP 40

STANDARD TOP 60
PLUS TOP 30

BULAJ TOP
PLUS TOP 60
PLUS TOP 50

POZNÁMKA: Ekvivalenty barev laminátů
W1000_ST9 - bílá; NCS=S0500-N
U708_ST15 - světle šedá; NCS=S2000-N; RAL=7047;
PANTONE=420 C
U963_ST15 - tmavě šedá; NCS=S7500-N; RAL=7024;
PANTONE=426 U
POZNÁMKA: V případě zájmu o dveřní křídla pokrytá odolným CPL
laminátem kontaktujte zákaznické oddělení (týká se modelů Standard
TOL CPL, Standard TOP CPL a Standard TOP 10 s volitelnou výškou).

Ve standardním provedení, sklo : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• STANDARD TOP 20, KULATÉ OKÉNKO TOP
• STANDARD TOP 60
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• křídla „110” (jen STANDARD TOP 10)
• horní závorový zámek (jen STANDARD TOP 10 s děrovanou
dřevotřískovou deskou a jednoduchými zárubněmi)
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře
Existuje možnost zakoupení samotného ocelového kulatého okénka.

akát, kaštan, medový dub, bílá, světle šedá, tmavě šedá

3D

CARLA
TOP
s polodrážkou

V štandardnom prevedení skla: bílý kôra, žalúzia alebo činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• PLUS TOP 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

PRE PLUS TOP

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
POZOR: křídlo s polodrážkou - jednoduchá hrana

Ve standardním provedení, sklo: kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• CARLA TOP 20
• CARLA TOP 30
• CARLA TOP 40
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, bělený dub letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový
dub, tmavé wengé , sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

BULAJ TOP 10 oceľový

PLUS TOP 70
PLUS TOP 80

BULAJ TOP 10

11

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň

LINEA

12

FANO
tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

KANON
tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

MODERN 30
MODERN 40

KANON 10
KANON 20
KANON 30
KANON 40

FANO 10
FANO 20
FANO 20s
FANO 30
FANO 30s

LINEA 10

LINEA 20

LINEA 20s

LINEA 30

LINEA 30s

Volitelně:
Horní závorový zámek
(jen LINEA 10 s děrovanou dřevotřískovou
deskou a jednoduchými zárubněmi)

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
ddekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT
GRAFIT (týká se křídla)
• FANO 20, 20s
• FANO 30, 30s
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

MODERN 20

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• LINEA 20, 20s
• LINEA 30, 30s
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• horní závorový zámek (jen LINEA 10 s děrovanou dřevotřískovou
deskou a jednoduchými zárubněmi)
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

MODERN 10

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• KANON 20
• KANON 30
• KANON 40
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

MODERN

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• MODERN 20
• MODERN 30
• MODERN 40
• MODERN 50
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

dveřní křídla
vnitřní interiérové

Výrobce dveří

MODERN 50

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek :
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• IDEA 20, 40, 50, 70, 80
• IDEA 30, 90, 100, 110, 120
• IDEA 60
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

IDEA

PLUS 30
PLUS 60
PLUS 50
PLUS 70

IDEA 10
IDEA 20
IDEA 30
IDEA 40
IDEA 50
IDEA 60

IDEA 70
IDEA 80
IDEA 90
IDEA 100
IDEA 110
IDEA 120

CLASSIC 10

CLASSIC 20

CLASSIC 20s

CLASSIC 30

CLASSIC 30s

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies
POZOR: kolekce PLUS má výplň z plochých desek 4 mm

PLUS 40

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• PLUS 20
• PLUS 40, 50, 60, 70, 80
• PLUS 30
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

PLUS 20

PRE PLUS

tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

PLUS 10

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

Ve standardním provedení skla: : kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• CLASSIC 20, 20s
• CLASSIC 30, 30s
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

bílý, buk, calvados, olše, ořech

CLASSIC

PLUS
tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

PLUS 80

13

DECO

14
Ve standardním provedení skla: kůra bílá, žaluzie, činčila,
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• STANDARD 20, 40, 40s, KULATÉ OKÉNKO
• STANDARD 30, 30s
• STANDARD 50, 50s
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• křídla „110” (jen STANDARD 10)
• horní závorový zámek (jen standard 10 s děrovanou dřevotřískovou
deskou a jednoduchými zárubněmi)
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře
POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

STANDARD

PRE ARTE
Ve standardním provedení, skla: kůra bílá, žaluzie, činčila,
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• ARTE 10-30, 90
• ARTE 70
• ARTE 40, 50
• ARTE 80
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

ARTE 10

DECO 10
ARTE 20

DECO 20
ARTE 30

DECO 30
ARTE 40

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

Ve standardním provedení skla: kůra bílá, žaluzie, činčila,
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla)
• DECO 10÷30
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

ARTE
tmavé wengé, pískový dub , sosna bílá

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén, tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy

dveřní křídla
vnitřní interiérové

Výrobce dveří

ARTE 50
ARTE 70

STANDARD 10
STANDARD 20
STANDARD 30
STANDARD 30s
STANDARD 40

STANDARD 40s
STANDARD 50
STANDARD 50s
BULAJ
BULAJ 10 oceľový

ARTE 80
ARTE 90

kulaté okénko (bulaj)
(matné nebo průhledné sklo)

3D

ENTER/SOLID

bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech satén,
tmavá višeň
bílá mat
jilm, americký ořech, eben, polský dub 3D, zlatá višeň
akát, kaštan, medový dub, bílá, světle šedá, tmavě šedá

FINISH

ASCADA

Skla: decormat
Možnosti za příplatek
• křídlo „90” a „100”
• plastová ventilační mřížka
• ventilační podříznutí

calvados, dub, olše, ořech, jilm bělený, virginia, niagara

FINISH

LACK

FINISH

LACK 10

ENTER/SOLID 0

3D

LACK 20

ENTER/SOLID 1
LACK 20s

ENTER/SOLID 2
LACK 30

LACK 40
LACK 40s
LACK 50
LACK 50s
Horní závorový zámek
jen s LACK 10 s děrovanou
dřevotřískovou deskou a
jednoduchými zárubněmi

ASCADA 10
ASCADA 20
ASCADA 30
ASCADA 40
ASCADA 50

ENTER/SOLID 3

ENTER/SOLID 4

ENTER/SOLID 5

POZOR: křídlo s polodrážkou - hrana karnies

Ve standardním provedení skla: kůra bílá, činčila,
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT (týká se křídla)
• LACK 20, 20s, 40, 40s
• LACK 30, 30s
• LACK 50, 50s
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• LACK 10
• křídla „90” a „100”
• horní závorový zámek (jen LACK 10 s děrovanou dřevotřískovou
deskou a jednoduchými zárubněmi)
• plastová ventilační mřížka
• ventilační podříznutí
POZOR: S ohledem na různou technologii provedení:
křídla LACK - lakovaná HDF deska,
zárubně, pásky, podvalky Finish - olepené fólií Finish
hrany křídel - okraje
mezi těmito prvky se vyskytují barevné rozdíly.

bílý, buk, calvados, dub, olše, ořech, jilm bělený, virginia, niagara

FINISH

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

LACK 30s

ASCADA 60

ENTER/SOLID 6
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PREMIUM natura
Kukátko
(volně)
Závorový zámek
horní (jen ENTER)

PREMIUM 1 natura

PREMIUM 2 natura

PREMIUM 3 natura

POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

Ocelový práh
(šíř. 70 mm)

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky: ocelové a plastové
• křídla „90” a „100”

Ve standardním provedení skla: decormat, decormat hnedá, decormat
grafit, master carre a průhledné sklo

světlý dub, tmavý ořech, wengé, eben, bělený dub

PREMIUM
natura
s polodrážkou

ENTER/SOLID 8
ENTER/SOLID 9
ENTER/SOLID 10
ENTER/SOLID 11
ENTER/SOLID 12
ENTER/SOLID 13

ENTER/SOLID 14
ENTER/SOLID 15
ENTER/SOLID 16
ENTER/SOLID 17
ENTER/SOLID 18
ENTER/SOLID 19*
ENTER/SOLID 20*

vícebodový
lištový zámek
panty a západky
antivyvažovací

digitální kukátko
Opadajúce
tesnenie

Prierez krídla
ENTER a SOLID

Plochá oceľ

drevotrieska
s otvormi
POZOR: jednoduchá hrana

ENTER/SOLID 7

Možnosti za příplatek ENTER/SOLID
• kukátko (ENTER/SOLID) dodáváno volně
• práh z nerezové oceli
(ENTER/SOLID)
• rezignace na druhý zámek (ENTER)
• spádové těsnění

3D

ENTER/SOLID

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva
Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vstupní dveře při stavbách
obytných a veřejných budov.
* U modelů 19 a 20 je dýha slepována v pásy s proměnlivou kresbou.
Nejsou dostupné jako ,protipožární křídla.

bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, šedý dub
letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub,
tmavé wengé, sosna bílá

dveřní křídla
vnitřní interiérové
3D

Výrobce dveří

světlý dub, tmavý ořech, wengé, eben, bělený dub

s polodrážkou

VETRO B natura

VETRO A – „80“ – „100“ splňují požadavky na větrání

DOVA natura

VETRO A1

sklo číre

VETRO A4

VETRO B1

sklo číre

DOVA 1 natura

sklo decormat

VETRO A1

VETRO A5

sklo decormat

VETRO B1
DOVA 2 natura

sklo DECORMAT hnedé

VETRO A1

VETRO A8

sklo DECORMAT hnedé

VETRO B1
sklo DECORMAT grafit

VETRO A1

sklo DECORMAT grafit

VETRO A2
VETRO A3

VETRO A9
VETRO A10
VETRO A11

VETRO B1

VETRO B2

VETRO B3
POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

světlý dub, tmavý ořech, wengé, eben, bělený dub

VETRO
A natura
s polodrážkou
s polodrážkou

DOVA natura

POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

Možnosti za příplatek
• ventilační trubky: ocelové a plastové
• rozevírací křídla bez polodrážky
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

Ve standardním provedení skla: decormat, decormat hnedá, decormat
grafit, master carre a průhledné sklo

světlý dub, tmavý ořech, wengé, eben, bělený dub

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

DOVA 3 natura
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buk, bříza, dub, světlý dub, bolívijský ořech, tmavý ořech,
wengé, zebrano, ořech, eben, bělený dub

DUERO natura ALU

Ve standardním provedení skla: decormat, decormat hnedá, decormat
grafit, master carre a průhledné sklo

SCALA
A natura
s polodrážkou

světlý dub, tmavý ořech, wengé, eben, bělený dub

VETRO B4
VETRO B5
VETRO B8
VETRO B9
VETRO B10

SCALA A natura
SCALA A1 natura
SCALA A2 natura
SCALA A3 natura
SCALA A4 natura

SCALA A5 natura
SCALA A6 natura
SCALA A7 natura
SCALA natura

DUERO natura
ALU 10

DUERO natura
ALU 20

DUERO natura
ALU 30

DUERO natura
ALU 40

DUERO natura
ALU 50

DUERO natura
ALU 60
POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě a
vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

U DUERO Natura ALU se vyskytuje jednobarevná, jednolitá, vodorovná
kresba.

Možnosti za příplatek
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

Možnosti za příplatek
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

VETRO B - nesplňujú požiadavky na vetranie.

dveřní křídla
vnitřní interiérové

Výrobce dveří

VETRO B11

NOVINKA

NOVINKA

DUERO natura
ALU 70

DUERO natura
ALU 80

GALERIA 02
GALERIA 10
GALERIA 20
GALERIA 50

GALERIA 11
GALERIA 12
GALERIA 21
GALERIA 22
GALERIA 23

GALERIA natura
ALU 10
GALERIA natura
ALU 20
GALERIA natura
ALU 30
GALERIA natura
ALU 50
GALERIA natura
ALU 60

GALERIA natura
ALU 12

GALERIA natura
ALU 13

GALERIA natura
ALU 21

GALERIA natura
ALU 22

GALERIA natura
ALU 23

GALERIA natura
ALU 24
U Galerie Natura ALU se vyskytuje jednobarevná, jednolitá kresba.
Pasivní křídla Galeria Natura Alu 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 60 bez
vodorovných hliníkových vložek s jednolitou kresbou.
V posuvné verzi dvoukřídlých dveří GALERIA Natura Alu 20, 21, 22, 23,
24, 25 a 60 se mohou vyskytnout rozdíly ve výšce křídla ve vzájemném
umístění vodorovných hliníkových vložek.
POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

Ve standardním provedení skla: decormat, decormat hnedá, žaluzie.
Možnosti za příplatek
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• dvoukřídlé dveře

buk, bříza, dub, světlý dub, bolívijský ořech, tmavý ořech,
wengé, zebrano, ořech, eben, bělený dub

GALERIA ALU natura
GALERIA natura

V posuvné verzi dvoukřídlých dveří GALERIA natura 20, 21, 22, 23
se mohou vyskytnout rozdíly ve výšce křídla ve vzájemném umístění
vodorovných proužků.
Dveře s temnou dýhou disponují úzkými vložkami v barvě bříza. Dveře se
světlou dýhou disponují úzkými vložkami v barvě wengé.
POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

Pasivní křídla GALERIA natura 20, 21, 22, 23 vyrábíme bez vodorovných
pásků, s jednolitou kresbou.

Ve standardním provedení skla: decormat, decormat hnedá, žaluzie.
Možnosti za příplatek
• křídla „90” a „100”
• ventilační podříznutí
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře

buk, bříza, dub, světlý dub, bolívijský ořech, tmavý ořech,
wengé, zebrano, ořech, eben, bělený dub

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří

GALERIA 51

GALERIA natura
ALU 11

GALERIA natura
ALU 25

19

20

UNI
TOP
s polodrážkou

UNI TOP 10

BULAJ TOP

BULAJ TOP 10
Ve standardním provedení skla: bílý kôra, žalúzia alebo činčila
Možnosti za příplatek
dekorativní sklo DECORMAT nebo
DECORMAT HNĚDÁ (týká se křídla)
• STANDARD natura 20, 20s, 40, 40s,
• KULATÉ OKÉNKO natura
• STANDARD natura 30, 30s
• STANDARD natura 50, 50s
• výplně:
děrovaná dřevotřísková deska
• křídla „90” a „100”
• křídla „110” (jen STANDARD TOP 10)
• ventilační podříznutí
• horní závorový zámek (A) (jen STANDARD natura 10 s děrovanou
dřevotřískovou deskou a jednoduchými zárubněmi)
• plastová ventilační mřížka
• hliníková ventilační mřížka
• dvoukřídlé dveře
Existuje možnost zakoupení samotného ocelového kulatého okénka.
POZOR: jednoduchá hrana.

PRE ARTE
Ve standardním provedení skla: kůra bílá, žaluzie, činčila
Možnosti za příplatek
• dekoratívne sklo DECORMAT alebo Decormat hnedá (týka sa křídla)
• ARTE natura 10-30
• ARTE natura 70
• ARTE natura 40, 50
• ARTE natura 80
• výplň drevotriesková doska s otvormi
• křídla „90” a „100
• vetracie podrezanie dverí
• dvojkrídle dvere
POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

ARTE 40

STANDARD 10
STANDARD 20
STANDARD 20s
STANDARD 30

STANDARD 40s
STANDARD 50
STANDARD 50s
BULAJ natura

Křídlo s polodrážkou, hrana rovná.

NOVINKA

ARTE 30

Lze koupit samotné kulaté okénko (BULAJ) s ocelovým rámem

NOVINKA

ARTE 20

výplň:
děrovaná dřevotřísková deska
křídla „90“ a „100“
plastová ventilační mřížka
hliníková ventilační mřížka
ventilační podříznutí
dvoukřídlé dveře

buk, bříza, dub, wengé, ořech
světlý dub, tmavý ořech, bolívijský ořech, zebrano, eben, bělený dub

STANDARD natura
ARTE 10

Možnosti za příplatek:
dekorativní skla DECORMAT, DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT
(týká se křídla BULAJ TOP)

Skla ve standardním provedení: bílá kůra, činčila, žaluzie

křídlo natřené UV lakem na vodní bázi
bílé, ecru, latte

MALOWANE

ARTE natura
buk, bříza, dub
wengé, ořech
světlý dub, tmavý ořech, bolívijský ořech, zebrano, eben, bělený dub

Výrobce dveří

ARTE 50
ARTE 70

STANDARD 30s

dveřní křídla
vnitřní interiérové
MALOWANE

ARTE 80
ARTE 90

STANDARD 40

BULAJ natura 10 oceľový

NOVINKA

Oceľový bulaj
(matné alebo priezračné sklo)

EVEN
s poldrážkou

křídlo natřené UV lakem na vodní bázi
bílé, ecru, latte

MALOWANE

LEXA

s poldrážkou

křídlo natřené UV lakem na vodní bázi
bílé, ecru, latte

MALOWANE

IVI

s poldrážkou

plocha křídla natřená akrylátovým UV lakem
bílá

MALOWANE

DUO

s poldrážkou

MALOWANE

NOVINKA
NOVINKA

DUO 10
DUO 20
DUO 20s
DUO 30
DUO 30s

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

IVI 10
IVI 20
IVI 30
IVI 40

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

LEXA A
LEXA A1
LEXA A2
LEXA A3
LEXA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

EVEN

EVEN 1

EVEN 2

EVEN 3

EVEN 4

POZOR: Křídlo s polodrážkou, hrana rovná.

ocelová ventilační objímka
křídla „90“ a „100“
vventilační podříznutí
dvoukřídlé dveře
POZOR: Křídlo s polodrážkou, hrana rovná.

ocelová ventilační objímka
křídla „90“ a „100“
ventilační podříznutí
dvoukřídlé dveře

Křídlo s polodrážkou, hrana rovná.

Možnosti za příplatek:
výplň:
děrovaná dřevotřísková deska
křídla „90“ a „100“:
IVI 10
IVI 20-40
ventilační podříznutí
plastová ventilační mřížka

Křídlo s polodrážkou, hrana karnies.

POZOR: Plocha krídla je natretá nabielo, zvolená farba sa týka rámov
okolo skla a hrán krídla.

MALOWANE

Možnosti za příplatek:
výplň:
děrovaná dřevotřísková deska
křídla „90“ a „100“
ventilační podříznutí
plastová ventilační mřížka

NOVINKA

Skla ve standardním provedení:
decormat, decormat hnědé, decormat grafit a průhledné sklo
Možnosti za příplatek:

NOVINKA

Skla ve standardním provedení:
decormat, decormat hnědé, decormat grafit a průhledné sklo
Možnosti za příplatek:

NOVINKA

Sklo decormat

Sklo decormat

plocha křídla natřená akrylátovým UV lakem
bílá

MALOWANE

dveřní křídla
vnitřní interiérové
Výrobce dveří
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Přístavek Standard
Natura 10
(svislá kresba,
jednoduchá hrana)

Přístavek Galeria
Natura 02
(vodorovná kresba,
jednoduchá hrana)

POZOR: Bez možnosti zkrácení přístavku.

Rámové Přístavky

Přístavek Standard
Natura 30
(svislá kresba,
jednoduchá hrana)

POZOR: Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v kresbě
a vybarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamce.
POZOR: jednoduchá hrana.

Možnosti za příplatek
• kukátko - dodáváno volně
• práh z nerezové oceli – šíř. 70 mm
• rezignace na druhý zámek
• spádové těsnění

profil křídla
ENTER natura

Závorový zámek
horní

Rozšíření,
Rozšíření,
Rozšíření,
Rozšíření,
Standard 41
Standard 10
Standard 40
Standard 30
(zvislý smer vlákien, (zvislý smer vlákien, (zvislý smer vlákien, (zvislý smer vlákien,
hrana karnies)
hrana karnies)
hrana karnies)
hrana karnies)

Přístavek Standard
Natura 40
(svislá kresba,
jednoduchá hrana)

Opadajúce
tesnenie

Rozšíření,

Plochá ocel
dřevotříska s
otvory

Rozšíření,

Možnosti za příplatek: vyplnění z děrované dřevotřískové desky, dveřní zárubně s
přístavkem, Interiérové jednokřídlé dveře s polodrážkou lze kombinovat ve dvojicích s
přístavkem se šířkou „40”.
Přístavek je pasivní křídlo s polodrážkou s tloušťkou 40 mm bez nebo s prosklením s
jednolitou kresbou. Přístavek Standard TOP 10 může být použit se všemi kolekcemi s
dýhou DRE – Cell, 3D fólií, CPL laminátem s jednoduchým okrajem, kromě rámových
dveří a ENTER/SOLID a PROTIPOŹ. Přístavek Standard TOP 40 je uzpůsoben pro model
KANON TOP 30 s dýhou DRE – Cell s jednoduchým okrajem. Přístavek Standard TOP
41 je uzpůsoben pro modely MODERN TOP 30, IDEA TOP 30, PLUS TOP 30 s dýhou
DRE – Cell s jednoduchým okrajem.

3D

Standard TOP 10 Standard TOP 40
Standard TOP 41
(jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana)
DRE-Cell
DRE-Cell
DRE-Cell
fólia 3D
laminát CPL

Rozšíření,
Rozšíření,
Rozšíření,
Rozšíření,
Rozšíření, PIANO
Rozšíření, AURI
FOSCA
Rozšíření, SCALA A
Rozšíření, ELSA
SCALA natura
DOVA natura
PREMIUM
(jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana) PREMIUM natura
(jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana) (jednoduchá hrana)
(jednoduchá hrana)
DRE-Cell
DRE-Cell
DRE-Cell
DRE-Cell
DRE-Cell
Natura
Natura
Natura
DRE-Cell
folia 3D
folia 3D
folia 3D
folia 3D
folia 3D
folia 3D
Možnosti za příplatek
• zárubňa do dverí s bočným svetlíkom
POZOR: Cena svetlíka sa rovná cene príslušného modelu křídla dverí.
Ponúkame svetlíky do všetkých modelov rámových krídiel, ktoré sú
predstavené v kolekciách.

ENTER natura
buk, bříza, dub
ořech, wengé
světlý dub, bolívijský ořech, tmavý ořech, zebrano, eben, bělený dub

Ocelový práh
(šíř. 70 mm)

jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech satén
bílá mat, zlatý dub letokruhy, šedý dub letokruhy***, bělený dub
letokruhy, jilm antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, tmavý
ořech letokruhy, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, zlatá višeň, polský dub 3D
akát, kaštan, medový dub, bílá, světle šedá, tmavě šedá

Přístavky Standard TOP

Interiérové jednokřídlé dveře s polodrážkou lze kombinovat ve dvojicích
s přístavkem se šířkou „40”.
Přístavek pro pasivní křídlo o tloušťce 40 mm s prosklením nebo bez,
s jednolitou kresbou.
Přístavek Standard 10 lze použít pro všechny kolekce v dýze DRE-Cell
s okrajem karnies.
Přístavek Standard 30 je určen pro modely ARTE 10-30 a STANDARD
30 v dýze DRE-Cell s okrajem karnies.
Přístavek Standard 40 je určen pro modely ARTE 40, 50, 70,
STANDARD 40 KANON 30 kolekce DEKO v dýze DRE-Cell s okrajem
karnies.
Přístavek Standard 41 je určen pro modely MODERN 30, IDEA 30,
PLUS 30 v dýze DRE-Cell s okrajem karnies.

ENTER natura 0

3D

Přístavky Standard
bílý, buk, calvados, zlatý dub, jasan, olše, ořech, ořech saténový
tmavá višeň
zlatý dub letokruhy, tmavý ořech letokruhy, tmavé wengé,
pískový dub, sosna bílá

Kukátko (volně)

Přístavek Standard Natura 10 může být použit ke všem kolekcím
s přírodní dýhou s jednoduchou hranou, kromě ENTER natura a
PROTIPOŽ.
Přístavek Galeria Natura 02 může být použit ke všem kolekcím Galeria
Natura 02, 20, 21, 22, 23, Galeria Natura ALU 20,21,22,23, 24, 25 a
Duero Natura ALU 1-6.
Přístavek Standard Natura 30 je uzpůsoben pro modely ARTE natura
10-30, STANDARD natura 30 s jednoduchou hranou.
Přístavek Standard Natura 40 je uzpůsoben pro modely 40, 50, 70,
STANDRD natura 40, jednoduchou hranou.

Možnosti za příplatek
vyplnění z děrované dřevotřískové
desky
dveřní zárubně
s přístavkem
Interiérové jednokřídlé dveře s polodrážkou lze kombinovat ve dvojicích
s přístavkem se šířkou „40”.
Přístavek je pasivní křídlo s polodrážkou s tloušťkou 40 mm bez nebo s
prosklením s jednolitou kresbou.

světlý dub, tmavý ořech, bolivijský ořech, zebrano, eben, bělený dub

buk, bříza, dub
ořech, wengé

Přístavky Standard natura

3D

bílý, bílá mat, jasan, bělený dub letokruhy, zlatý dub letokruhy, tmavý ořech
letokruhy, šedý dub letokruhy***, wengé letokruhy***, grafit letokruhy***, jilm
antracit, jilm tabac, pískový dub, tmavé wengé, sosna bílá
jilm, eben, americký ořech, polský dub 3D, zlatá višeň
světlý dub, tmavý ořech, wengé, eben, bělený dub

3D

dveřní křídla
vnitřní interiérové

Výrobce dveří

Deska MDF

digitální kukátko

Rozšíření,

3D

Nástěnný posuvný systém

3D

Výrobce dveří

Posuvný systém DRE se používá jako interiérové dveře bez polodrážky, jedno nebo dvoukřídlé, v dekorech DRE-Cell, 3D fólie a
Natura představených v katalogu s výjimkou kolekce: ENTER, ENTER natura, SOLID, LACK, ASCADA, SINCO .
Komplet posuvného (nástěnného) systému obsahuje:
• výztuhu nárazníku, vodítko (LEON SN 150, 180, 200) s kováními, distanční lištu a maskovací profil. V systému montovaném na
regulovatelném tunelu se navíc nacházejí 2 přídavné distanční lišty tl. 16 mm. V případě systému s použitím hákového zámku
se ve výztuze nárazníků nachází vyfrézovaná zásuvka pod závěs.
• Posuvné dveřní křídlo DRE s rozměry:
• Jednoduché dveře: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
• Dvojité dveře: „120”, „140”, „160”, „180”, „200”

NS - svislý řez
76

NT - svislý řez

Stena
91

Trámik
zarážky*

Dvere

8

2085

2041
2061

1998

2033

1988

1983
1966

2067

2094

2021

1983

Stena

AA

max 1991

NS - vodorovný řez
Stena

Stena

112

112

Nabízíme:
NS - systém montovaný přímo na zeď
NT - systém montovaný za použití regulovatelného tunelu

8
Podlaha

Podlaha

Výška křídla bez polodrážky - 1983 mm

NT - vodorovný řez

Jednoduchý posuvný systém
symbol

Regulovaný tunel

Stena

Stena

Trámik
zarážky

DVERE

* nevystupuje v podvojném systému

„60”

„70”

„80”

„90”

„100”

symbol

AA

600

700

800

900

1000

AA

1200

1400

1600

1800

2000

A

604

704

804

904

1004

A

1200

1400

1600

1800

2000

B

648

748

848

948

1048

B

1244

1444

1644

1844

2044

chrom

„180”

„200”

768

868

968

1068

C

1264

1464

1664

1864

2064

754

854

954

1054

1154

D

1350

1550

1750

1950

2150

S

644

744

844

944

1044

S**

644

744

844

944

1044

S** šířka jednoho křídla

Vodítko
Pa
1500
1800
2000
2000

Dvojitý posuvný systém
Maskovací
profil
dvere [mm] Mz Mw
2 x 644 3038 3006
2 x 744 3038 3006
2 x 844 3638 3606
2 x 944 4038 4006
2 x 1044 4126 4094
Velikost

zlatý
satén

„160”

668

Maskovací
profil
dvere [mm] Mz Mw
644, 744 1602 1570
844
1902 1870
944
2102 2070
1044
2150 2118

oválné úchyty

„140”

C

Jednoduchý posuvný systém

kulaté úchyty

„120”

D

Velikost

Zlatý

Dvojitý posuvný systém

Chrom
satén

hákový
zámek

Vodítko
Pa
2 x 1500
2 x 1500
2 x 1800
2 x 2000
2 x 2000
hákový zámek
s kulatým
úchytem

hákový zámek
s oválným
úchytem
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dekory
Výrobce dveří

bílý

bílá mat

jasan

buk

pískový dub

olše

zlatý dub

calvados

tmavá višeň

ořech

ořech satén

tmavé wengé

bělený dub
letokruhy

zlatý dub
letokruhy

tmavý ořech
letokruhy

šedý dub
letokruhy***

NOVINKA

wengé
letokruhy***

grafit
letokruhy***

jilm antracit

jilm tabac

striebro*

* Iba zárubne, tunely, pásky, štvrťvalčeky a kolekcia výplní Standard TOP 		

3D

3D

vanilka***

sosna bílá

*** Dekóry iba u vodorovného smeru vlákien.

3D

MALOWANE

MALOWANE

MALOWANE

NOVINKA

americký orech

eben

jilm

akát

medový dub

kaštan

CPL hrúbka 0,2 mm
CPL hrúbka 0,7 mm

CPL hrúbka 0,2 mm
CPL hrúbka 0,7 mm

CPL hrúbka 0,2 mm
CPL hrúbka 0,7 mm

biely
akrylovy lak UV

NOVINKA

biely
vodny lak UV
RAL=9003

NOVINKA

dub poľský 3D

NOVINKA

zlatá višeň
biely

svetlosivá

tmavosivá

ecru

W1000ST9
CPL hrúbka 0,15 mm
CPL hrúbka 0,8 mm
NCS = S0500-N

U708ST15
CPL hrúbka 0,15 mm
CPL hrúbka 0,8 mm
NCS = S2000-N
RAL = 7047

U963ST15
CPL hrúbka 0,15 mm
CPL hrúbka 0,8 mm
NCS = S7500-N
RAL = 7024

RAL=9001

latte

NATURA

bříza

buk

dub

svetlý dub

bolívijský ořech

tmavý ořech

wengé

zebrano

ořech

bělený dub

heban

POZOR: Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov vo
vláknach a v zafarbeniu. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom k reklamácií.

buk

calvados

dub

olše

FINISH

bílý

virginia*

24

FINISH

niagara*

bělený jilm*

ořech

POZOR: Z dôvodu rozdielnej technológie výroby:
• krídla Lack, Ascada – HDF doska lakovaná
• zárubne, okraje, štvrťvalčeky, zasklievacie lišty – polepené fóliou výskyt
farebných rozdielov medzi týmito prvkami
• hrana krídla – okraj
výskyt farebných rozdielov medzi týmito prvkami.
* iba v rámovom krídle SINCO, kolekcia LACK a ASCADA

skla
Výrobce dveří

decormat

decormat grafit
vzor 1 VETRO

vzor 1 VETRO
decormat

vzor 1 VETRO
decormat hnedý

vzor 1 VETRO
decormat grafit

vzor 2 VETRO

vzor 3 VETRO

decormat hnědá

žaluzie

vzor 4 VETRO

vzor 5 VETRO

vzor 8 VETRO

vzor 9 VETRO

vzor 10 VETRO

vzor 11 VETRO

činčila

bílá kůra

Ceny
Ceny a dostupnost skel jsou uvedeny na stránkách s dveřními křídly. Skla ve dveřích našich kolekcí mají rub a líc.
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kliky
Výrobce dveří

klika ONYX - nikl / satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika QUANTA - nikl - satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika ONYX M - antikorová oceľ

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika APUS - nikl mat

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika ROMANA - chrom/nikl lakovaný

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika FENIKS - chrom mat

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika PEM - chrom mat

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika ARCUS - kartáčovaný nikel

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika APOLLO - satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika PLATON - satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika ZOE - nikiel-satén/chrom

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika FINESTRO - kartáčovaný nikel

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika FUTURE - kartáčovaný nikel

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

NOVINKA

klika TOM - chrom mat

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika ALTIVA - kartáčovaný nikel

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika LIBRA - saténový nikel

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

NOVINKA

klika LIBRA - kartáčovaný nikel - grafit
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štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika MINIMAL - nikiel lakovaný

kliky
Výrobce dveří

klika VENTO - kartáčovaný nikel

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika PROXIMA - antikorová oceľ

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika FOCUS - nikl satén velvet

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika TOPAZ - antikorová oceľ

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

NOVINKA

klika BETA - nikiel satén

štít na kľúč

štít na patentnú
vložku

kúpeľňový štít

klika FORTUNA - patyna

klika QUBIK - nikl lakovaný

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika FORTUNA - nikl satén

štít na kľúč

štít na patentnú
vložku

kúpeľňový štít

klika RIO - grafit /chrom

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika RIO - nikl satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika IBIZA - grafit/chrom

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika IBIZA - nikl satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

NOVINKA

klika IBIZA - stříbro saténované

klika UNO - antikorová oceľ

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

klika JANE - nikl lakovaný

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

gałka - nikl satén

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

gałka - patyna

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít

gałka - antikorová oceľ

štít na klíč

štít na patent

koupelnový štít
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kliky
Výrobce dveří

technická klika STAR TEC - třída odolnosti 4
cena za sadu (klika + rozeta na cylindrickou vložku)

rozeta na
cylindrickou
vložku

rozeta na dozický
klíč

rozeta na
cylindrickou
vložku

rozeta
koupelnová

klika GIOIA - chrom lesklý

rozeta na dozický
klíč

rozeta na
cylindrickou
vložku

rozeta
koupelnová

klika GIOIA - chrom matný

rozeta na dozický
klíč

rozeta na
cylindrickou
vložku

rozeta
koupelnová

klika INSERTA - nikl kartáčovaný
(ozdobné proužky v barvě DRE-Cell, 3D i CPL)

klika TORRI - ocel nerezová matná

klika FOKUS se štítem
podélným - nikl satén velvet

rozeta na dozický
klíč

klika FOKUS s podélným štítem
na klíč - nikl satén velvet
(rozteč 72 mm)

rozeta na
cylindrickou
vložku

Přednosti klik se systémem CLAQ:
• o 80 % rychlejší montáž ve srovnání s běžnou klikou
• 10letá záruka na mechanismus
• třída odolnosti 3 podle normy DIN EN 1906 – možnost instalace na místech s velkou
četností používání
• 500 000 cyklů bezporuchové práce svědčí o dlouhodobé životnosti

rozeta
koupelnová

klika s podélným štítem ALTIVA
(rozteč 72 mm) kartáčovaný nikl
na patent

klika s podélným štítem ALTIVA
(rozteč 72 mm)
kartáčovaný nikl na klíč

vložka 26/41 - nikl mat

klika FOKUS se štítem
podélným na paten - nikl satén
velvet (rozteč 72 mm)
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klika FOKUS se štítem
podélným koupelnovým - nikl
satén velvet (rozteč 72 mm)

klika TOM s podélným štítem na patent
(rozteč 72 mm) chrom mat

sada vložek ZN 30/40+30G/40 SN
nebo ZN 30/40+40G/30 SN nikl satén

klika PEGAZ (rozteč 72 mm)
nikl mat na patent

vložka 26/41 - mosadz satén

sada vložek ZN 30/40+30G/40 SB
nebo ZN 30/40+40G/30 SB mosaz satén

nastavitelné zárubně
Výrobce dveří

Dekorativní lišty
3D

LPP1W

LPP2W

LPP3W

3D

Délka dekorativních lišt 2,62 bm

Podvalky
podvalek
16 × 16 × 2200 mm

Podvalek slouží k maskování rohového spojení zdi
a zárubní. Obchodní jednotkou je kus.

podvalek SOFT, SOFT natura
11 × 18 × 2200 mm

Konstrukce

Nastavitelné zárubně jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z expoziční
strany je zcela pokryta dekorativní fólií imitující dřevo DRE-Cell Decor, 3D fólií, fólií Finish
a přírodní dýhou. Její konstrukce umožňuje použít ji na zdi s tloušťkou od 75 - 320 mm
a regulaci +20 mm.

Obsah sady
Hlavní rám (vodorovný prvek a dva svislé spolu s maskovacími komponenty), dveřní
těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zárubní podle přiloženého
návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.

Řez obložkové zárubně

FINISH

3D

3D

MALOWANE

D
1115
1215
1315
1415
1515
1615
1715
1815
1915
2015
2115

E
1185
1285
1385
1485
1585
1685
1785
1885
1985
2085
2185

1748

C
1079
1179
1279
1379
1479
1579
1679
1779
1879
1979
2079

MALOWANE

Zvislý rez
poldrážkových dverí
stena

53

75
63

Rez OR

Cmin
Cmax

Vodorovný rez

1983

2041
min. 2010
1988
1978
1966

Rez OR

6
53

75
63

3D

pro dvoukřídlé dveře
A
B
100d 1035 1059
110d 1135 1159
120 1235 1259
130 1335 1359
140 1435 1459
150 1535 1559
160 1635 1659
170 1735 1759
180 1835 1859
190 1935 1959
200 2035 2059

973

pro jednokřídlé dveře
A
B
C
D
E
60
604 628 648 684 754
70
704 728 748 784 854
80
804 828 848 884 954
90
904 928 948 984 1054
100 1004 1028 1048 1084 1154
110 1104 1128 1148 1184 1254

198

Všechny zárubně musí být vybaveny 3 panty.

podlaha

Cmin
Cmax

vyžadovaná výška otvoru ve zdi 2010 mm

A

stena

B
C
D
E
D - vyžadovaná šířka otvoru ve zdi
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nastavitelné zárubně top
Výrobce dveří

Konstrukce
Nastavitelné zárubně TOP jsou variantou zárubní se širokým úhelníkem (80 mm) a malými poloměry zaoblení
příčného profilu. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z expoziční strany je zcela pokryta
dekorativní fólií imitující dřevo DRE-Cell Decor, 3D fólií, CPL laminátem a přírodní dýhou. Její konstrukce
umožňuje použít ji na zdi s tloušťkou od 75 - 320 mm a regulaci +20 mm.
Rez regulovatelné zárubně TOP

Použitie
198

Nastavitelné zárubně TOP mohou být použity na dveře s polodrážkou: rámové
a TOP.

973

Obsah sady

1748

Hlavní rám (vodorovný prvek a dva svislé spolu s maskovacími komponenty),
dveřní těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zárubní podle
přiloženého návodu.
Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.
Všechny zárubně musí být vybaveny 3 panty s průměrem 15 mm.

Zvisly rez
polodrážkových dverí

Rez OR

92
80

stena

Vodorovný rez
1983

2058
min. 2010
1988
1978
1966

Cmin
Cmax

stena

6

A

stena

B
podlaha

vyžadovaná výška otvoru ve zdi 2010 mm

C
D
E
D - vyžadovaná šířka otvoru ve zdi

Regulovatelné zárubně TOP

Tloušťka zdi:
75-320 mm

bílý, bílá mat, jasan, calvados, tmavá višeň, ořech, ořech
satén, wengé letokruhy***, zlatý dub letokruhy, šedý dub
letokruhy***, tmavý ořech letokruhy, grafit letokruhy***,
bělený dub letokruhy, stříbrná, americký ořech, eben, jilm,
polský dub 3D, jilm antracit, jim tabac, pískový dub, tmavé
wengé, zlatá višeň, vanilka***, sosna bílá
3D

3D

akát, kaštan, medový
dub, bílá, světle šedá,
tmavě šedá

60
70
80
90
100
110

30

100d
110d
120
130
140
150
160
170
180
190
200

A
1035
1135
1235
1335
1435
1535
1635
1735
1835
1935
2035

B
1059
1159
1259
1359
1459
1559
1659
1759
1859
1959
2059

bílé, ecru, latte

MALOWANE

3D

*** vzor jen v horizontální kresbě dřeva

pro jednokrídle dvere
A
B
C
D
E
604 628 648 684 788
704 728 748 784 888
804 828 848 884 988
904 928 948 984 1088
1004 1028 1048 1084 1188
1104 1128 1148 1184 1288

světlý dub, tmavý ořech,
wengé, dub, ořech, eben,
bělený dub

pro dvojkrídle dvere
C
D
E
1079 1115 1219
1179 1215 1319
1279 1315 1419
1379 1415 1519
1479 1515 1619
1579 1615 1719
1679 1715 1819
1779 1815 1919
1879 1915 2019
1979 2015 2119
2079 2115 2219

MALOWANE

Jednoduché zárubně, maskovací pásky
Výrobce dveří

198

Konstrukce

973

Jednoduché zárubně jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky a je
polepená ekologickou dekorativní fólií imitující dřevo DRE-Cell, 3D fólií, CPL
laminátem, Finish fólií nebo přírodní dýhou.
Zárubně disponují stálou tloušťkou100 mm.

2011

1966

1748

Obsah sady
Hlavní trám (vodorovný prvek a dva svislé prvky), dveřní těsnění, sadu pantů,
sadu komponentů určených k montáži zárubní podle přiloženého návodu.
Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.
Zárubeň ENTER vybavené 3 panty s průměrem 15 mm a přídavným horním
závěsem.
Zárubeň SOLID vybaveny 3 panty s průměrem 15 mm a 4 závěsy pod západku
a zásuvky lištového zámku.
Všetky zárubně pre kolekciu dverí by mali byť vybavené troimi pántmi.
Pro jednoduché a jednoduché SOFT zárubně používáme maskovací pásky,
a pro jednoduché SOFT natura zárubně maskovací úhelníky nebo korunky.

3D

FINISH

3D

3D

FINISH

3D

3D

3D

Stena

páska
jednoduchá

SOFT natura

pro jednokřídlé dveře
A
B
C
D
604 628 694 716
704 728 794 816
804 828 894 916
904 928 994 1016
1004 1028 1094 1116
1104 1128 1194 1216

60
70
80
90
100
110

dvere

2026

2011
1983

stena

jednoduchá SOFT

pro dvoukřídlé dveře
jednoduché zárubně
po sešroubování

6 mm

řez jednoduchými zárubněmi
SOFT natura

podlaha

Možnosti za příplatek
• zárubně ENTER (se zásuvkovým závěsem)
• zárubně SOLID
• zárubně pro dvoukřídlé dveře

Maskovací pásky
použite: pro jednoduchú zárubňu, zárubňu SOFT

100d
110d
120
130
140
150
160
170
180
190
200

A
1035
1135
1235
1335
1435
1535
1635
1735
1835
1935
2035

B
1059
1159
1259
1359
1459
1559
1659
1759
1859
1959
2059

C
1125
1225
1325
1425
1525
1625
1725
1825
1925
2025
2125

D
1147
1247
1347
1447
1547
1647
1747
1847
1947
2047
2147

Obsah sady (na jednu stranu dveří):
vodorovná a dvě svislé pásky, plastové závěsy, kolíky a utahovací sponky.
Maskovací pásky jsou baleny do kartónu
SOFT
FINISH

3D

3D

STANDARD

SOFT

STYL

TOP

3D

FINISH

(16×60)

(16×70)

(16×78)

(16×80)

Spojenie
pásky so
zárubňou
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regulovatelný tunel, maskovací úhelník, ventilační objímky
Výrobce dveří

Regulovatelný tunel je ozdobným vestavěním průchodu do zdi. Může být použit jako samostatné řešení nebo integrální část posuvného
nástěnného systému NT (tomuto použití neodpovídá TUN TOP).
Regulovatelný tunel je výrobek, který se vizuálně přibližuje regulovatelným zárubním, ovšem s několika rozdíly:
• nelze instalovat panty
• chybí připevňovací plech
• žádné frézování pod těsnění
• různá výška a rozpětí předních a zadních úhelníků
Řez TUN
Svislý řez
(hodnota E a F v tabulkách)
Pozor: TUN TOP není uzpůsoben pro použití s posuvným nástěnným
stena
systémem NT.
vodorovný řez

C
D
E/E*

Řez TUN natura

D - vyžadovaná šířka otvoru ve zdi
* týká se regulovatelného tunelu TOP
Regulovatelný tunel
70
704
748
768
854
838
888
872

Dvojitý regulovatelný tunel
80
804
848
868
954
938
988
972

90
904
948
968
1054
1038
1088
1072

100
1004
1048
1068
1154
1138
1188
1172

symbol
A
C
D
E
F
E*
F*

120
1200
1244
1264
1350
1334
1384
1368

140
1400
1444
1464
1550
1534
1584
1568

160
1600
1644
1664
1750
1734
1784
1768

180
1800
1844
1864
1950
1934
1984
1968

200
2000
2044
2064
2150
2134
2184
2168

Řez TUN TOP
3D

Možnosti za příplatek

92

60
604
648
668
754
738
788
772

podlaha

84
80

symbol
A
C
D
E
F
E*
F*

Cmin
Cmax

• tunel pro dvojité dveře: +30%

Řez regulovatelným tunelem

Maskovací úhelník SOFT natura
použití: pro jednoduché zárubně SOFT natura

Obsah sady (na jednu stranu dveří):
vodorovný a dva svislé komponenty, kolíky a upínací sponky.
Při objednávání maskovacích úhelníků je třeba uvést stranu dveří,
na které budou instalovány.

Ventilační objímky pro deskové dveře
Existuje možnost zakoupení sady (5 ks.) ventilačních objímek.
DRE-Cell Decor, 3D fólie, CPL laminát a fólie Finish – bílá, dub, calvados,
hnědá, šedá.
NATURA – stříbrný satén, zlatý satén, stříbrná, zlatá.

FINISH

3D

bílá

32

3D

2041/2058*

1988

stena

1998

2033

A

1966

F/F*

3D

javor

dub

ořech
svetlý

calvados

bronz

šedý

stříbrný
satén

zlatý satén

stříbrný

zlatý

3D

Větrací násadky, technické informace
Výrobce dveří

Ventilační objímky pro rámové dveře
U rámových dveří, kromě VETRO, se používají ocelové nebo plastové objímky (3
objímky pro dveře „60”, 4 objímky pro dveře „70”, 5 objímek pro dveře „80”-„100”).

Ocelové objímky

ocelové pouzdro
čtvercové 60x60 mm

model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA,
VERANO, ELSA, TRIESTA, SINCO, DOVA, EVEN, LEXA

3D

le n

an

T2

bě

jas
T2

T2

bíl

ý

Plastové objímky

ocelové pouzdro
kruhové 55x55 mm

ýd
ub
T2
j
du ilm
b, , d
jilm ub
bě , pís
len ko
T2
ý f vý
am
ini
er
sh
ick
ýo
ře
ch
T2
zla
tý
du
b
T2
c
zla alva
tá do
viš s,
eň oře
ch
T2
,
du
b
po
ľs
ký
T2
3D
jilm
ta
ba
T2
k
tm
a
vir vý o
gin ře
ia, ch,
T2
nia eb
w
ga en,
jilm en
ra t m
gé
av
an ,
éw
t ra
cit
en
gé
T2
še
dý
du
b
T2
gr
afi
t

Nerezová ocel

model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, ELSA, TRIESTA, SINCO

3D

Rozměry křídel a rozmístění pantů
Křídlo s polodrážkou

208

VERTO A, B, D
1983

1970

1983

1758

920

983

13 rozmery polodrážky

Křídlo bez polodrážky

priestor na umiestnenie
hákovej zámky

Šířka křídla

Tloušťka krídiel

Symbol rozmeru
dverí

S

SW

„100”

1044

1018

„90”

944

918

„80”

844

818

„70”

744

718

„60”

644

618

S- celková šírka křídla
SW – šířka v zářezu
(týka sa krídiel s polodrážkou)

Druh dverí

Tloušťka křídla

Scala, Trevi*,
Nestor, Elsa

zvislé časti rámu 40 mm
vodorovné prvky rámu 35 mm

Piano, Premium, Triesta**,
Fosca, Ena**, Verano**,
Auri, Emena**

zvislé rámy 40 mm
vodorovné prvky rámu 35 mm
vnútorné vodorovné prvky 22 mm

Ostatni modely

40 mm

* V kolekci Trevi 5-6 je střední vlys vyroben z MDF 35 mm, všechny jiné vodorovné
vnitřní vlysy v této kolekci se skládají ze dvou spojených vlysů MDF 16 mm
obklopujících sklo 4 mm
** V kolekci Ena 1-2, Triesta 1-2, Emena 1-2, Verano 1-2 jeden z vodorovných
vlysů se skládá ze dvou spojených vlysů MDF 16 mm obklopujících sklo 4 mm to
se týká vlysu umístěného u velkého skla. Oproti tomu u modelů Ena 3-5, Verano
3-5, Emena 3-5 a Triesta 3 disponuje takováto konstrukce dvěma vlysy u velkých
skel.
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Výrobce dveří

Výška křídla
1983 mm – celková výška křídel s a bez polodrážky
1970 mm – výška křídel s polodrážkou v drážce

Zkracování křídel
Existuje možnost zkrácení křídel samostatně, maximálně o 60 mm (nelze zkracovat skleněná křídla VETRO, dveře ENTER a SOLID se
spádovým těsněním a všechny kolekce v posuvné verzi a pasivní křídla).

Prahové štěrbiny
Standardní výška štěrbiny mezi křídlem a hotovou podlahou představuje 6 mm.

Pánty – poznámky
Všetky křídla sa vyrábajú iba s 3 pántmi s priemerom 15 mm.

Voľba patentnej vložky
V křídlach s polodrážkou s hrúbkou 40 mm je treba používať asymetrickú patentnú vložku s pomerom rovnakým, ako v krídle dverí 14/26
(26 zo strany, na ktorú sa dvere otvárajú).
POZOR: Ku týmto rozmerom je treba prirátať z každej strany hrúbku štítov a okrem toho aj dodatočné 2-3 mm. Pre štíty s hrúbkou 10 mm
odporúčame vložky:
asymetrickú 26/36 mm alebo 26/40 mm - pre dvere s polodrážkou.

Jednoduché otevírání polodrážkových dveří
Nabízíme křídla PRAVÉ , LEVÉ, STŘEDOVÉ
Dveře s polodrážkou pravé

Dveře s polodrážkou levé

centra krídlo s polodrážkou

bez zámky a pántov

pri pohľadu zo strany pántov
sú pánty na pravej strane

pri pohľadu zo strany pántov
sú pánty na ľavej strane

Otevírání dvojitého křídla
Nabízíme dvojité křídla: pravé - při pohledu ze strany pantů jsou panty
na pravé straně a je pravé křídlo aktivní a levé pasivní . Levé -při pohledu
ze strany pantů jsou panty na levé straně a je levě křídlo aktivní a pravé
pasivní.
Oproti tomu pasivní křídlo disponuje „kontra polodrážkou” a v standardu,
zajišťovacím plechem a „dveřní zajišťovací zarážkou”.
Aktivní křídlo disponuje polodrážkou a zámkem v standardu.

pasivní křídlo ľavé

aktivní křídlo pravé

Kombinácie polodrážkových dvojitých krídiel
rozměry v [mm] odpovídají polské normě

Symbol
rozměru

S2

S2W

kombinace* Sc+Sb

„100d”

1078

1052

644+444

„110d”

1178

1152

744+444

”120”

1278

1252

844+444; 644+644

”130”

1378

1352

944+444; 744+644; 644+744

”140”

1478

1452

1044+444; 844+644; 744+744;
644+844

”150”

1578

1552

944+644; 844+744; 744+844;
644+944

”160”

1678

1652

Polodrážkové dveře dvoukřídlé
pasivní křídlo ľavé

aktivní křídlo pravé

Jen zárubně naší výroby se hodí k dvoukřídlovým dveřím, proto doporučujeme
nakupování dveří v kompletech.
Komplet DRE zahrnuje 2 dveřní křídla a zárubně.

1044+644; 944+744; 844+844;
744+944; 644+1044

”170”

1778

1752

1044+744; 944+844; 844+944;
744+1044

”180”

1878

1852

1044+844; 944+944; 844+1044

”190”

1978

1952

1044+944; 944+1044

”200”

2078

2052

1044+1044

kombinace* - možné kombinace šířky aktivních křídel (Sc) a pasivních (Sb)
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Posuvná křídla bez polodrážky

Nabízíme křídla: pravé, levé a centra (křídlo bez zámku a držáku)

dvojitý posuvný systém

pravé křídlo

levé křídlo

levé křídlo

Zbývající technické informace

pravé křídlo

Aktivní křídlo disponuje v standardu zámkem, pasivní křídlo připevňovacím
plechem a "dveřní zajišťovací zarážkou".

2. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků zkontrolujte, jestli je vybraný
druh stolařského výrobku shodný s požadavky technického zpracování pro daný projekt, především
je nutné ujistit se, že konstrukce zdí a stropů umožňují montáž stavebních truhlářských výrobků s
hmotností uvedenou v tabulce níže:
Dveřní křídla
Hmotnosť
max.

Zárubně

Jiné výrobky

interiérové

vstupní

regulovatelné

jednoduché

regulovatelný tunel

posuvný systém

50 kg

50 kg

40 kg

20 kg

40 kg

20 kg

3. Křídlo je baleno do tepelně smršťovací fólie a hrany jsou navíc chráněny polystyrenem nebo
lepenkovými vložkami.
4. V souladu s platnými předpisy dveře do koupelen, umýváren a vyhrazených míst se musí otevírat
vně místnosti, mít šířku nejméně 0,8 m a 2 m výšky a v dolní části otvory s celkovým průměrem min.
0,022 m2 pro přívod vzduchu. Ventilační povrch dveří je součtem povrchů dostupných ventilačních
prvků: ventilační mřížky (zajišťuje dosažení ventilačního povrchu 0,022 m2 u všech šířek dveří) nebo
ventilační podříznutí nebo ventilačních objímek a povrch průsvitu mezi křídlem a podlahou.
Zajištění ventilačního povrchu u dveří s polodrážkou**
Symbol
rozměru
dveří

dveře s ventilačními
objímkami

ventilační podříznutí

ventilační objímky (3 – 5 ks.)

dveře s ventilačním
podříznutím

ventilační povrch
objímky a průsvitu
6 mm [m2]

vyžadovaný
průsvit pro splnění
požadavků na
ventilaci
[v mm]

ventilační povrch
podříznutí a
průsvitu
6 mm [m2]

vyžadovaný
průsvit pro splnění
požadavků na
ventilaci
[v mm]

”100”

0,009

19*

0,031

0

”90”

0,008

21*

0,027

1

”80”

0,008

24*

0,024

4

”70”

0,007

28*

0,020

9*

”60”

0,006

33*

0,016

18*

naraz je možné používať iba jedno riešenie: otvory, alebo podrezanie, alebo mriežku

1. Při zachování standardních rozměrů křídel a zárubní představuje štěrbina mezi „hotovou” podlahou a dolní okrajem křídla 6 mm. Za účelem
zmenšení této štěrbiny zkraťte odpovídajícím způsobem zdola zárubně.

škára medzi dverami a podlahou

5. Cena křídel nezahrnuje kliky, štíty a patentové vložky (s výjimkou kolekce SCALA A a B ve verzi s polodrážky, rozevírací s dýhou DRE-Cell
a 3D fólií, u níž jsou klika a štít zdarma).
6. Existuje možnost nákupu dveří a zárubní CENTRA (bez navrtání pro zámek a panty - možnost nedostupná dveře ENTER/SOLID za cenu
obdobného výrobku s kováním a navrtáním. Zárubně CENTRA disponují těsněním. Komplet neobsahuje kování.
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82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
Centrála: tel. +48 55 236 42 58
Oddělení zákaznické podpory: tel. +48 55 236 42 42 až 48
fax +48 55 236 42 51
Oddělení marketingu: tel. +48 55 236 42 40
pracovní doba: 8:00 - 16:00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl

Ceny platí ode dne 30.03.2015.
Výrobce poskytuje 24měsíční záruku na dveřní křídla a zárubně.
Více informací a montážní návod jsou dostupné na záručním listu výrobku.
Katalog nepředstavuje nabídku v právním slova smyslu a je zveřejněn
jen pro informační účely. Informace výše jsou aktuální v okamžiku vydání
této publikace. Protože se zaměřujeme na neustálý rozvoj, vyhrazujeme
si právo na změny a zlepšení výrobků představených v katalogu bez
předchozího vyrozumění. Barevnost představená v katalogu se může od
skutečnosti lišit. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

DISTRIBÚTOR

