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Dvere, ktoré otváraš



ERKADO je výrobcom vnútorných a vonkajších dverí. Je to tiež obchodný názov, ktorý od roku 2010 označuje našu 
maloobchodnú, veľkoobchodnú a exportnú činnosť. Pri príležitosti 35. výročia založenia Stolárskeho závodu Zbigniew 
Kozłowski, ako aj jeho neustáleho rozširovania [otvorenie novej 4500 m výrobnej haly] a trvalého rozvoja [nová kolekcia 
rámových dverí Stile] si nová značka ERKADO získala popredné postavenie vo výrobe dverí vysokej kvality za rozumnú 
cenu. Závod vznikol v roku 1976 vo Chwałowiciach, podkarpatskom vojvodstve. Jeho zakladateľom je Zbigniew Kozłowski 
– stolársky majster, ktorý sa vyučil remeslu u otca, tiež stolára. Vďaka tomu sa naša značka opiera nielen na viac ako 
30 ročných skúsenostiach, ale aj na stabilnej rodinnej tradícii. Spoločnosť sa spočiatku zaoberala stolárstvom v širšom slova 
zmysle ako výrobou dverí, okien a podobne pre súkromných Klientov. Naučilo nás to flexibilnému prístupu k potrebám 
našich Klientov, vďaka ktorému sme mohli vyhovieť aj tým nezvyčajnejším dopytom. Postupom času trendy na trhu 
prerástli vo vysoký dopyt na drevené okná a dvere. V snahe o najvyššiu kvalitu výrobkov a spokojnosť Klientov závod začal 
implementovať inovatívne technologické riešenia a vďaka efektívnemu riadeniu a investíciám posilnil svoje postavenie na 
trhu. Závod postupne zužoval profil svojej činnosti najmä na výrobu drevených vonkajší dverí a interiérových doskových 
dverí. Ďalšie investície boli zamerané na nákup moderných strojov, vďaka ktorým sme začali používať doskovú technológiu 
dverí, ktorá výrazne zlepšila kvalitu výrobkov. Vďaka nový investíciám v roku 2005 sme vybudovali druhý závod so sídlom 
v Gościeradowe s dvomi výrobnými linkami vyrábajúcimi rámy a interiérové dvere. Vďaka jeho modernému vybaveniu a 
kvalifikovanému personálu dokážeme vybaviť objednávky nad 20.000 kusov rámov a dverových krídel za mesiac. Pozývame 
Vás k využitiu širokej ponuky našich výrobkov. V súčasnosti disponujeme širokou obchodnou ponukou vonkajších 
drevených dverí a vnútorných doskových dverí. Zaviedli sme novú kolekciu rámových dverí STILE. Spolupracujeme s 
veľkoobchodnými zákazníkmi v celom Poľsku a vyvážame aj do zahraničia. Nová kolekcia rámových dverí STILE je ďalším 
krokom k zdokonaleniu technológie a politiky kvality. Kvality, ktorá je pre nás  prioritou vedúcou k zvýšeniu najcennejšieho 
kapitálu našej spoločnosti - skupiny spokojných Klientov.

www.erkado.sk
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Dvere, ktoré otváraš



dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

Model kaMelIa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

KAMELIA

kaMelIa 2kaMelIa 1 kaMelIa 3 kaMelIa 4

kaMelIa 5 kaMelIa 6 kaMelIa 7 kaMelIa 8

kaMelIa 1
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* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch 3



* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

JUKA

Juka 1

Juka 2Juka 1

Juka 5

Juka 3

Juka 6

Juka 4

Juka 7 Juka 8
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Dvere, ktoré otváraš

Model Juka možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko
– vkladané hliníkové leštené pásy

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké 
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

FLOKS

FlokS 1

FlokS 2FlokS 1 FlokS 3 FlokS 4

FlokS 5 FlokS 6 FlokS 7 FlokS 8

INTERIÉROVÉ DVERE

Model FlokS možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.
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 Vkladané hlIníkoVé leštené PÁSY



* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

MAGNOLIA

MagnolIa 1

MagnolIa 2MagnolIa 1

MagnolIa 5

MagnolIa 3

MagnolIa 6

MagnolIa 4

MagnolIa 7 MagnolIa 8

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

Model MagnolIa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.
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* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

PETUNIA

PetunIa 1

PetunIa 2PetunIa 1 PetunIa 3 PetunIa 4

PetunIa 5 PetunIa 6 PetunIa 7 PetunIa 8

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

Model PetunIa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.
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* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

MALWA

Malwa 2

Malwa 2Malwa 1 Malwa 3 Malwa 4

Malwa 5 Malwa 6 Malwa 7 Malwa 8

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

Model Malwa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.
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MlIečne Sklo

MlIečne Sklo

leštený hlIník

leštený hlIník



* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

IRYS

IrYS 1

IrYS 2IrYS 1

IrYS 5

IrYS 3

IrYS 6

IrYS 4

IrYS 7 IrYS 8

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

Model IrYS možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.
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* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

AZALIA
INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky HDF o hrúbke 4 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”
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azalIa 1

azalIa 2azalIa 1

azalIa 5

azalIa 3

azalIa 6

azalIa 4

azalIa 7 azalIa 8

Model azalIa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub zlatý grekowenge grekoorech greko dub greko bIelY greko*

HIACYNT
INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko 
– panel z dosky MDF o hrúbke 22 mm pokrytý fóliou greko

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– tvrdené mliečne sklo

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– výrez dolného vetrania 
– ventilačný krúžok plastový – vo farbách dreva 
– ventilačný krúžok oceľový – okrúhly, štvorcový (nikel, patina) 
– dvere so šírkou „100” 
– sklo VSG 221 bezpečnostné – mliečne obojstranne hladké
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”
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hIacYnt 1

hIacYnt 2hIacYnt 1

hIacYnt 5

hIacYnt 3

hIacYnt 6

hIacYnt 4

hIacYnt 7 hIacYnt 8

Model hIacYnt možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém(str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



* bIela hladkÁ FÓlIa IMItuJÚca natIeraný PoVrch

dub greko bIelY greko*dub zlatý grekowenge grekoorech greko

KOnštRuKciA
– dvere STILE vyrobené rámovou technológiou
– materiál rámu z dosky MDF – pokrytý 3D fóliou greko
– model FRAGI 4 – SK norma výška dverí 198,3 cm

KOvAniE
– 3 strieborné čapové závesy nastaviteľné v horizontálnej rovine
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– tvrdené sklo 8 mm

DOstupné šíRKy
„60”  „70”  „80”  „90” 

SKLENENÉ DVERE
INTERIÉROVÉ DVERE

FragI 4

12
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Model Fragi možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli. 
nie je dostupný v posuvných systémoch.



INšPIRáCIE
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Dvere, ktoré otváraš

IzboVé 4/4 kÚPeĽŇoVé 1/4 Plné 0/4

BRAND

Moderný 
ProFIl

agÁt

wenge

SVetlý agÁt

technolÓgIa

SOFT

orech

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou
– okraj dverí vyrobený technológiou SOFT

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– pri izbových dverách nie je možné meniť počet zasklených okien

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
SoFt „60”  „70”  „80”  „90”  

14

Model brand možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



CETRA

technolÓgIa

SOFT

agÁtwenge SVetlý agÁt

rýhoVaný relIéF

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou
– okraj dverí vyrobený technológiou SOFT

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
SoFt „60”  „70”  „80”  „90”  
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Model cetra možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



Dvere, ktoré otvárašSAMUN

technolÓgIa

SOFT

agÁt wengeSVetlý agÁt

rýhoVaný relIéF

IzboVé 9/9 kÚPeĽŇoVé 2/9 Plné 0/9

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou
– okraj dverí vyrobený technológiou SOFT

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– pri izbových dverách nie je možné meniť počet zasklených okien

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
SoFt „60”  „70”  „80”  „90”  
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Model SaMun možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



DORA

IzboVé 4/4 (voľba: 1/4, 2/4, 3/4) kÚPeĽŇoVé 1/4 Plné 0/4

agÁt wengeSVetlý agÁt

technolÓgIa

SOFT

orech

INTERIÉROVÉ DVERE

tMaVý dub

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou
– okraj dverí vyrobený technológiou SOFT

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– možnosť výberu zasklenia v izbovom krídle

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
SoFt „60”  „70”  „80”  „90”  
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Model dora možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



Dvere, ktoré otvárašEKA

IzboVé 3/3 (voľba: 1/3, 2/3) kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

agÁt wengeSVetlý agÁt

technolÓgIa

SOFT

orech tMaVý dub

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou
– okraj dverí vyrobený technológiou SOFT

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– možnosť výberu zasklenia v izbovom krídle

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy
SoFt „60”  „70”  „80”  „90”  
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Model eka možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



MANHATTAN

IzboVé 4/4 (voľba: 1/4, 2/4, 3/4 ) kÚPeĽŇoVé 1/4 Plné 0/4

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech calVadoS dub bIelený

buk

Jelša

STANDARD

technolÓgIa

SVetlý agÁt tMaVý dub

technolÓgIa

SOFT

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– možnosť výberu zasklenia v izbovom krídle

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina
– krídlo „100” 

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model Manhattan možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli, nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene 
(str. 33) len vo vybraných farbách (viď. tabuľka str. 33-34 )



Dvere, ktoré otvárašTOP

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

SOFT

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech

STANDARD

technolÓgIa

SVetlý agÁt

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100”

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model toP možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



GAMA

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

SOFT

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech calVadoS

STANDARD

technolÓgIa

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100”

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model gaMa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



TOLEDO

IzboVé 5/5 (voľba: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5) kÚPeĽŇoVé 2/5 Plné 0/5

technolÓgIa

SOFT

wenge tMaVý dub

NOVINKA

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– 3 čapované závesy skrutkované 
–  dozický zámok, vložkový zámok, zámok úsporný (bez otvoru na 

kľúč) alebo wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– pri izbových dverách možnosť ľubovoľného výberu počtu skiel

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
– ventilačné plastové krúžky do plných a izbových dverí 
– krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)

DOstupné šíRKy

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Dvere, ktoré otváraš

Model toledo možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



BROADWAY

IzboVé 6/6 (voľba: 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6) kÚPeĽŇoVé 2/6 Plné 0/6

technolÓgIa

SOFT

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech

calVadoS dub bIelený

buk

STANDARD

technolÓgIa

SVetlý agÁt tMaVý dub

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– možnosť výberu zasklenia v izbovom krídle

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100”

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model broadwaY možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli, nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene 
(str. 33) len vo vybraných farbách (viď. tabuľka str. 33-34 )



Dvere, ktoré otvárašDARIA

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

SOFT

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech

calVadoS

buk

Jelša

STANDARD

technolÓgIa

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100” 

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model darIa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37)vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli, nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33)  
len vo vybraných farbách (viď. tabuľka str. 33-34 )



GALERIA

IzboVé 3/3 (voľba: 1/3, 2/3) kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

SOFT

STANDARD

technolÓgIa

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech calVadoS dub bIelený

buk

JelšaSVetlý agÁt tMaVý dub

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– možnosť výberu zasklenia v izbovom krídle

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100” 

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model galerIa možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37)vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli, nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33)  
len vo vybraných farbách (viď. tabuľka str. 33-34 )



Dvere, ktoré otvárašKWADRO 3

IzboVé 4/4 (voľba: 1/4, 2/4, 3/4) kÚPeĽŇoVé 1/4 Plné 0/4

technolÓgIa

SOFT

wenge

wenge

orech

orech calVadoS Jelša

STANDARD

technolÓgIa

tMaVý dub

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 
– možnosť výberu zasklenia v izbovom krídle

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100”

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model kwadro 3 možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37)vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli, nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene 
(str. 33)  len vo vybraných farbách (viď. tabuľka str. 33-34 )



UNO

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

SOFT

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech calVadoS dub bIelený
len pre plné dvere

buk
len pre plné dvere

STANDARD

technolÓgIa

SVetlý agÁt
len pre plné dvere

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100”

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model uno možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37)vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli,  
nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33)  len vo vybraných farbách (viď. tabuľka str. 33-34 )



Dvere, ktoré otvárašZEFIR

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

SOFT

agÁt

agÁt

wenge

wenge

orech

orech calVadoS dub bIelený

STANDARD

technolÓgIa

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklo DECORMAT – mliečne 

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100” 

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe orech, agÁt)

SoFt „60”  „70”  „80”  „90” 
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Model zeFIr možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37), nástenný posuvný systém (str. 34, 35) alebo posuvný systém zabudovaný v stene (str. 33) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli.



CLASIC

IzboVé 3/3 kÚPeĽŇoVé 1/3 Plné 0/3

technolÓgIa

STANDARD

bIelY lak

calVadoS lak

buk lak

Jelša lak

dub lak
Sklo – duboVÁ kÔra

INTERIÉROVÉ DVERE

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami
– stabilizačná výplň „voština”

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF lakovaná

KOvAniE
– dva zapustené čapové závesy
– dozický zámok, vložkový zámok, zámok wc

ZAsKlEniE
– sklenená tabuľa dubová kôra

DOplnKy ZA pRíplAtOK
– spevnenie dverí drevotrieskovou doskou s otvormi 
–  ventilačné krúžky v kúpeľňových dverách sú v cene dverí, doplatok 

je za ventilačné krúžky do izbových a plných dverí
–  krytky na závesy (farba zlatá, chróm lesk, chróm mat, patina)
– krídlo „100” 

DOstupné šíRKy
štandard „60”  „70”  „80”  „90”   („100” len vo farbe bIelY lak)
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Model claSIc možno objednať v prevedení: dvojkrídlové dvere (str. 36, 37) vo všetkých farbách uvedených pri tomto modeli. nie je dostupný v posuvných systémoch.



Dvere, ktoré otvárašHERSE

dVere herSe SÚ určené do VereJných a obYtných budoV ako VchodoVé dVere. 
dVere herSe So StÁlou zÁrubŇou a duboVýM PrahoM MÁJÚ akuStIckÚ IzolÁcIu 29 db.

KOnštRuKciA
– rám z dosky MDF pokrytý dvoma HDF doskami 
– výplň – špeciálna izolačná doska Homalight 
– spevňujúce oceľové lišty 
– hrúbka krídla 46 mm 
– rozmer vložky 36G/26

pOvRchOvá úpRAvA
– doska HDF pokrytá fóliou

KOvAniE
– tri čapové závesy skrutkované 
– dva vložkové zámky

ZAsKlEniE
– nie je

ZáRubňA K DvERám hERsE 
– príplatok + 20% k bežnej cene zárubní

DOstupné šíRKy
SoFt  „80”  „90” 

agÁtwengeorech

PrIerez dVerí herSe

technológia soft

dodatočné tesnenie 
na dverách spevňujúce 

kovové lišty

izolačná  
doska homaligt

duboVý Prah

technolÓgIa

SOFT

NOVá GENERáCIA VCHODOVýCH PANELáKOVýCH DVERí

kukÁtko

zÁMok

NOVINKA
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VentIlÁcIa

VentIlačné krÚžkY – PlaStoVé do MdF dVerí                           VentIlačné krÚžkY – PlaStoVé –  
Vo FarbÁch dreVa do rÁMoVých dVerí

do rÁMoVých dVerí 

INTERIÉROVÉ DVERE - PRAKTICKÉ INFORMáCIE

TECHNOLÓGIA

SOFT

Dvere SOFT vyrobené najnovšou technológiou majú prídavné 
zvislé rámy, ktoré rozhodne zlepšuje pevnosť dverí, čo má 
osobitný  význam pri zasklených dverách. Dvere SOFT nemajú 
ostré hrany, čo im dodáva na estetike a  modernom vzhľade. 
Technológia soft spočíva v  odyhovaní rovného povrchu ako 
aj dverného falcovania fóliou v jednom kuse, ktorej spojenie 
vystupuje len na jednom neviditeľnom mieste. 
Dvere sú povrchovo upravené dyhou so zvýšenou odolnosťou 
voči poškriabaniu, čo rozhodne zlepšuje ich odolnosť pri 
intenzívnom používaní.

technolÓgIa

STANDARD SOFT

dreVotrIeSka S otVorMI„VoštIna“

VYPlnenIe

hladké sklo matná fólia 

MlIečne Sklo VSg 221

ZáRubňA TuNEL – REguLOVANá (bEZ ZáVESOV, TESNENIA A OTVORu NA ZámOK)

„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

šírka otvoru v stene 686 786 886 986 1086 1186 1286 1386 1486 1586 1686 1786 1886 1986

šírka vonkajšej zárubne 646 746 846 946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746 1846 1946

Svetlá šírka zárubne 602 702 802 902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1602 1702 1802 1902

šírka krytia zárubne 744 844 944 1044 1144 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044

Výška otvoru v stene 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Výška vonkajšej zárubne 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

Svetlá výška zárubne 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

Výška krytia zárubne 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

vnútorné dvere ERKáDO sú novou kolekciou dverí, ktoré spĺ-
ňajú očakávania našich zákazníkov, od klasických modelov cez 
univerzálne až po moderné interiéry. 
prioritami sú kvalita a rozumná cena ako aj možnosť konfi-
gurácie daného modelu vzhľadom na farebnosť, technológiu 
(štAnDARD, sOFt A stilE), šírky, výplne, zámky, vetranie  ako 
aj počet skiel na izbových dverách.

zlatÁ, chrÓM leSk, chrÓM Mat, PatIna

krYtkY na zÁVeSY

SMer otVÁranIa dVerí

A
B

C
D
E
F

10

20
24

20
46

20
95

DVERE ĽAVÉ DVERE PRAVÉ

40

16 33

49

60

m
in

.
20

m
ax

gumové tesnenie

PRE DREVOTRIESKu S OTVORmI POužíVAmE DODATOčNý TRETí ZáVES
VOšTINA A DREVOTRIESKA S OTVORmI Sú VZťAhujúc LEN NA DOSKOVé DVERE
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INšPIRáCIE
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Dvere, ktoré otváraš



POSuVNý SYSTém uKRYTý V STENE

„60” „70” „80” „90” „100”

s1 šírka dverí 644 744 844 944 1044

s2 Svetlá šírka zárubne 602 702 802 902 1002

s3 šírka kazety 1317 1517 1717 1917 2117

s4 šírka zakrytia zárubne 744 844 944 1044 1144

h1 Výška dverí 1983 1983 1983 1983 1983

h2 Svetlá výška zárubne 1973 1973 1973 1973 1973

h3 Výška kazety 2067 2067 2067 2067 2067

SYSTÉM POSUVNýCH DVERí ZABUDOVANýCH V STENE

s3

s1

s3
s4

s2

12
5

s1
s4

s2

h2

h3 h1

Posuvný systém ukrytý v stene je prispôsobený len do hrúbky steny 125 mm
zÁMok hÁk 
– okrÚhlY

zÁMok hÁk 
– oVÁlnY

zámok v zložení háčik s dvomi striebornými úchytkami

ÚchYtkY okrÚhle 

zlaté StrIeborné

zlaté

StrIeborné

ÚchYtkY

FARbA 
DVERí

DOSTuPNé KRíDLA DVERí bEZFALcOVé DO SYSTému POSuVNéhO

mODEL DVERí 
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agÁt             

wenge               

orech            

SVetlý 
agÁt

         *

dub 
bIelený

   * 

calVadoS        

tMaVý dub       

*) len plné hladké 

33

cely systém je zhotovený z hliníkovej konštrukcie, ktorá je 
zabudovaná do klasickej alebo sadro-kartónovej steny, pričom 
odsunuté krídlo je ukryté v stene.

Ďalšie možnosti za príplatok:
– Hákový zámok s kovaním 
–   Úchytka oválna alebo okrúhla v prevedení striebro alebo zlato  

(súprava úchytiek sa skladá z dvoch kusov)

POZOR OVERTE čI VAmI ZVOLENý mODEL SA VYRábA Aj V šíRKE „100“



Dvere, ktoré otváraš

POSuVNý SYSTém SO ZAbuDOVANOu ZáRubňOu

jEDNODuché DVERE DVOjITé DVERE

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x2 „70” x2 „80” x2 „90” x2 „100”x2

s1 šírka dverí 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088

s2 šírka otvoru v stene 686 786 886 986 1086 1286 1486 1686 1886 2086

s3 šírka vonkajšej zárubne 646 746 846 946 1046 1246 1446 1646 1846 2046

s4 Svetlá šírka zárubne 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002

s5 šírka krytia zárubne 744 844 944 1044 1144 1344 1544 1744 1944 2144

h1 Výška dverí 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 Výška otvoru v stene 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

h3 Výška vonkajšej zárubne 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

h4 Svetlá výška zárubne 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973
h5 Výška krytia zárubne 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

POSuVNý SYSTém bEZ ZAbuDOVANEj ZáRubNE

jEDNODuché DVERE DVOjITé DVERE

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x2 „70” x2 „80” x2 „90” x2 „100” x2

s1 šírka dverí 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088

s2 šírka otvoru v stene 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002

h1 Výška dverí 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 Výška otvoru v stene 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

NáSTENNý POSUVNý SYSTÉM

34 * cena netto,   ** cena brutto

nástenný posuvný systém:
– jednoduchý 
– dvojitý

v cene je zahrnuté:
Hliníková koľajnička s maskovacou lištou vo farbe dverí o dĺžke :
– 200 cm do dverí „90“; „100“ 
– 180 cm do dverí „80“
– 150 cm do dverí „70“; „60“

Ďalšie možnosti za príplatok:
–  Zárubňa regulovaná „tunel“ - cena tunelu = cena regulovanej 

zárubne
– Tesniaci doraz (len pre jednoduchý systém) 
– Hákový zámok s kovaním (len pre jednoduchý systém) 
–  Úchytka oválna alebo okrúhla v prevedení striebro alebo zlato  

(súprava úchytiek sa skladá z dvoch kusov)

Rámové dvere STILE – (okrem modelu Fragi) sú dostupné v posuvnom 
systéme vo všetkých farbách GREKO v šírkach od „60“ do „100“ (jedno-
duchý systém) a od „120“ do „ 200“ ( dvojitý systém )

Druhy nástenných posuvných systémov:
– koľajnička spojená s maskovacou lištou 
– koľajnička spojená s maskovacou lištou + tesniaci doraz
– koľajnička spojená s maskovacou lištou + zárubňa tunel
–  koľajnička spojená s maskovacou lištou + zárubňa tunel + tesniaci 

doraz

FARbA 
DVERí

DOSTuPNé KRíDLA DVERí bEZFALcOVé DO SYSTému POSuVNéhO

mODEL DVERí 
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calVadoS        

tMaVý dub       

*) len plné hladké 

POZOR OVERTE čI VAmI ZVOLENý mODEL SA VYRábA Aj V šíRKE „100“



NáSTENNý POSUVNý SYSTÉM

s5
s2
s3
s4

s1 odrazový hranol 

40

s2

s1 odrazový hranol 

40

h1 h2h4 h3 h5

10

20

h1 h2

10

pena

výrez

pena pena

múr múr

mur mur

podlaha

múr

múr

podlaha

výrez

NásteNNý posuvNý systém  
SO ZAbuDOVANOu ZáRubňOu

NásteNNý posuvNý systém  
bEZ ZAbuDOVANIA ZáRubNE
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REguLOVANá ZáRubňA
DVOjITé DVERE  (ROZmERY DO Rámu TYPu TuNEL POZRI TAbuľKu NA STRANE 31)

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

A+b šírka dverí 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

s1 šírka otvoru v stene 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006

s2 šírka vonkajšej zárubne 966 1066 1166 1266 1366 1466 1566 1666 1766 1866 1966

s3 Svetlá šírka zárubne 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

s4 šírka krytia zárubne 1064 1164 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

h1 Výška dverí 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 Výška otvoru v stene 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

h3 Výška vonkajšej zárubne 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

h4 Svetlá výška zárubne 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

h5 Výška krytia zárubne 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

PEVNá ZáRubňA
DVOjITé DVERE

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

A+b šírka dverí 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

s1 šírka otvoru v stene 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040

s2 šírka vonkajšej zárubne 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010

s3 Svetlá šírka zárubne 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

h1 Výška dverí 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 Výška otvoru v stene 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032

h3 Výška vonkajšej zárubne 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

h4 Svetlá výška zárubne 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

DVERE DVOJKRíDLOVÉ

36

praktické informácie:
–  Dvojkrídlové dvere sú vyplnené „voštinou”  sú dostupné vo všetkych modeloch dverí MDF a rámových dverí  STILE zodpovedajúcim 

farbám a prevedeniu (STANDARD, SOFT)
– Pevné krídlo je vybavené primykacou lištou s dverným uzáverom
– Pevné krídlo menšie ako „60” sa realizuje z plného a hladkého materiálu bez vzoru a bez presklenia

 
cena dvojkrídlových dverí
–  Krídlo pohyblivé 60, 70, 80, 90, (SOFT, šTANDARD, STILE) + krídlo pevné 60, 70, 80, 90 (SOFT, šTANDARD, RáMOVé DVERE STILE): 

–  Krídlo pohyblivé 60, 70, 80, 90, (SOFT, šTANDARD, STILE) + krídlo pevné plné hladké 30, 40, 50 (šTANDARD) nevzťahuje sa na rámové 
dvere STILE:

– Dodávka pevnej časti je možná len v šírkach 30, 40, 50 v prevedení plné hladké (nevzťahuje sa na rámove dvere STILE) 

cena regulovanej a blokovej zárubne + 20% 

dVoJkerídloVé dVere  
– dodÁVka PlnÁ hladkÁ

dVoJkerídloVé dVere 
– SYMetrIcké

dVoJkerídloVé dVere 
– aSYMetrIcké

cena dvojkrídlových dverí  
s primykacou lištou

cena dvojkrídlových dverí  
s primykacou lištou

cena krídla x 2

cena krídla

=

=

+

+

krycia lišta

pevné krídlo plné hladké



DVERE DVOJKRíDLOVÉ

s4
s1
s2

s3

h5 h2 h3 h4 h1

h2 h3 h4 h1

s3

s2

s1

A B

A B

podlaha

podlaha

múrmúr

múr

múr

múr

múr

pena

pena pena

pena pena

pena

DveRe DvoJKRÍDLové  
S REguLOVANOu ZáRubňOu

DveRe DvoJKRÍDLové  
S PEVNOu ZáRubňOu
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ZáRUBŇA REGULOVANá

ABCDEF10

2021

2043
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2030

40
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min.20
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G

podłoga

m
ur pianka
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pianka

m
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m
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šírka dverí A b c D E F g

„60” 644 618 602 624 646 744 686

„70” 744 718 702 724 746 844 786

„80” 844 818 802 824 846 944 886

„90” 944 918 902 924 946 1044 986

„100” 1044 1018 1002 1024 1046 1144 1086

A
B

C
D
E

F
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gumové tesnenie
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NÁČRT REGULOVANEJ ZÁRUBNE

ROZSAH REGULÁCIE  
reguloVaneJ zÁrubne
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gumové tesnenie
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reguloVanÁ zÁrubŇa
V rozSahu nad 280 mm 
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Zárubňa regulovaná o šírke nad 280 mm sa skladá z 2 častí 
Zárubňa regulovaná o šírke nad 400 mm sa skladá z 3 častí 

možnosť dodania rámov v rozsahu 500-520 mm.
Príplatok za každé 2 cm je 7,5 EuR bez DPh  rozsahu na základe ceny rámu 400-420 cm

ceny zárubní tunel o šírke 60,70,80,90,100 v cene regulovaných zárubní.
ceny zárubní tunel o šírke 110,120,130,140,150,160,170,180,200 - príplatok 20 % z ceny netto. 

* vzťahuje sa na dvere mDF a rámové dvere

Rozsah regulácie
min.-max [mm]

  80-100
100-120
120-140

140-160
160-180
180-200

200-220
220-240
240-260

260-280
280-300

300-320
320-340

340-360
360-380

380-400
400-420



ZáRUBŇA STáLA

uszczelka gumowa
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šírka dverí A b c D E

„60” 644 618 602 690 720

„70” 744 718 702 790 820

„80” 844 818 802 890 920

„90” 944 918 902 990 1020

„100” 1044 1018 1002 1090 1120
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gumové tesnenie

A
B

C
D
E

40

44

10

108

1860

podlaha

pena pena

múr múr

múr pena

19
73

20
17

20
32

19
83

MASKOVACIA LIŠTA PLOCHÁ

MASKOVACIA LIŠTA OVÁLNA
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NÁČRT STÁLEJ ZÁRUBNE

cena stálej zárubne pre dvojkrídlové dvere + 30 %

V cene  2 ks x 213,5 cm a 1 ks x 112 cm (pre krídla od „60” do „90”)
V cene   3 ks x 213,5 cm (pre krídla od „100” do „190”)

V cene   2 ks x 211,5 cm a 1 ks x 106,5 cm (pre krídla od „60” do „90”)
V cene   3 ks x 211,5 cm (pre krídla od „100” do „190”)
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Záručný list a návod na montáž sú priložené pri výrobku. 
tento katalóg slúži ako názorno-informačný materiál a obsahuje aktuálne ceny ako aj aktuálnu dostupnosť výrobkov. 
výrobca si vyhradzuje právo na zmenu cien a sortimentu.
vzorky farieb sa môžu líšiť od farieb uvedených v katalógu.
Originálne vzorky farieb  žiadajte od regionálneho distribútora. 

www.erkado.sk




