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České dvere

O firme SOLODOOR

Společnost SOLODOOR a.s. je tradičním, ryze českým výrobcem interiérových dveří a obložkových zárubní, který se dlouhodobě řadí
mezi špičku tohoto odvětví v České republice a který se svými výrobky každoročně významně posiluje svoje pozice také na zahraničních
trzích.

Spoločnosť SOLODOOR, a. s. je tradičným, rýdzo českým výrobcom interiérových dverí a obložkových zárubní, ktorý sa dlhodobo
zaraďuje k špičke tohto odvetvia v Českej republike a ktorý svojimi výrobkami každoročne významne posilňuje svoju pozíciu aj na
zahraničných trhoch.

Výrobky společnosti SOLODOOR a. s. si získaly vysoký kredit jak mezi
odborníky, tak mezi samotnými zákazníky pro svoji mimořádnou
kvalitu zpracování a širokou produktovou nabídku, která je schopná
uspokojit i požadavky nejnáročnějších zákazníků. Ve svém výrobním
programu navazujeme na dlouholetou tradici výroby dveří v České republice a současně v něm zohledňujeme ty nejaktuálnější designové
trendy. Jsme si vědomi toho, že dveře a zárubně tvoří dohromady
velice důležitý designový prvek jakéhokoliv interiéru a rozhodování
o tom, jakou variantu zvolit, bývá mnohdy velice těžké. Při konečném
výběru ze široké tržní nabídky je proto pro zákazníka nejdůležitější,
aby pro něj byl zvolený výrobek něčím jedinečný. Veškeré naše úsilí
proto směřuje k tomu, aby si ze široké palety našich výrobků byl
každý zákazník schopen zvolit ty správné dveře a zárubně, které budou plně v souladu s jeho přáními a potřebami. Dveře a zárubně, při
jejichž výběru nebude muset dělat nepříjemné kompromisy a které
se stanou příjemnou součástí jeho domova.

Výrobky spoločnosti SOLODOOR, a. s. si získali vysoký kredit ako
medzi odborníkmi, tak aj medzi samotnými zákazníkmi, vďaka
svojej mimoriadnej kvalite spracovania a širokej ponuke, ktorá je
schopná vyhovieť aj požiadavkám najnáročnejších zákazníkov. Vo
svojom výrobnom sortimente nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu
výroby dverí v Českej republike a súčasne v ňom zohľadňujeme tie
najaktuálnejšie trendy z oblasti dizajnu. Sme si vedomí toho, že dvere
a zárubne tvoria spolu veľmi dôležitý dizajnový prvok akéhokoľvek
interiéru a rozhodovanie o tom, aký variant si vybrať, býva mnohokrát veľmi ťažké. Pri konečnom výbere zo širokej ponuky na trhu
je preto pre zákazníka najdôležitejšie to, aby bol vybraný výrobok
pre neho niečím jedinečný. Všetko naše úsilie preto smeruje k tomu,
aby si zo širokej palety našich výrobkov bol každý zákazník schopný
vybrať tie správne dvere a zárubne, ktoré budú úplne v súlade s jeho
želaniami a potrebami. Dvere a zárubne, pri výbere ktorých nebude
musieť robiť nepríjemné kompromisy a ktoré sa stanú príjemnou
súčasťou jeho domova.

Dveře SOLODOOR – ČESKÉ DVEŘE

Dvere SOLODOOR – ČESKÉ DVERE

Jsme držiteli certifikátu ISO integrovaného systému řízení dle norem
ČSN EN ISO9001:2008 a ČSN EN ISO 14 001:2004.

Sme držiteľmi certifikátu ISO, integrovaného systému riadenia, podľa
noriem ČSN EN ISO9001:2008 a ČSN EN ISO 14 001:2004.
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Navštivte naše webové stránky.
Navštívte naše webové stránky.
Sestavte si dveře v našem konfigurátoru.
Zostavte si dvere v našom konfigurátore.

vizualizace. Prohlédněte si Vaše dveře v interiérech.
vizualizácie. Prezrite sa Vaše dvere v interiéroch.

www.solodoor.cz
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GABRETA
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Modelová řada GABRETA

Modelový rad GABRETA

Povrchy

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní, dub
bělený

Fólie: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub priečny, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

GABRETA I

GABRETA II

GABRETA III

GABRETA IV

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

GABRETA VI

Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

w.so

Cremeline | Cremeline

činčila bronzová
činčila bronzová

SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino

ka
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ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
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Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

čiré sklo
číre sklo

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master carre
master carre

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

master point
master point

satinato
satinato

HPL CPL 0,8 mm

ww

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Obalovaná lišta
Obaľovaná lišta

Dub | Dub

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

(nelze u povrchu SOLO 3D
nie je možné pri povrchu
SOLO 3D)

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Hliníkové zasklívací lišty
Hliníkové zasklievacej lišty
(pro/pre Gabreta VI)

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

(pro/pre Gabreta VI)

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu
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POLAR
Modelová řada POLAR

Modelový rad POLAR

Povrchy

Povrchy

Speciální bílý lak

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Špeciálny biely lak

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

POLAR I

POLAR II

POLAR III

POLAR IV

Bílá | Biela

POLAR V

Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge

POLAR XI

POLAR XII

POLAR XIII

POLAR XIV

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý

POLAR XV

Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Cremeline | Cremeline
Bambus | Bambus

SOLO 3D

Speciální bílý lak
Špeciálny biely lak

Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

činčila čirá
činčila číra

grossfield
grossfield

Dveře s falcem
Dvere s falcom

čiré sklo
číre sklo

master carre
master carre

master point
master point

satinato
satinato

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený
Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Frézovaná drážka
Frézovaná drážka

Dub | Dub

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Sklo standard:
kůra čirá
Sklo štandard:
číra kôra

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

BRILLANT
Modelová řada BRILLANT

Modelový rad BRILLANT

Povrchy

Povrchy

CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

BRILLANT

Cremeline | Cremeline
Bambus | Bambus

SOLO 3D

Grenagloss – fólie s vysokým leskem
Grenagloss – fólie s vysokým leskom

Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

bílá
biela

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

čokoláda
čokoláda

červená
červená

černá
čierna

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Dveře s falcem
Dvere s falcom

Dub | Dub

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

vanilka
vanilka

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

SOLID
Modelová řada SOLID

Modelový rad SOLID

Povrchy

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

SOLID II

SOLID III

Třešeň | Čerešňa

CPL

SOLID I

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

grossfield
grossfield

Cremeline | Cremeline

SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

čiré sklo
číre sklo

master carre
master carre

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master point
master point

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený
Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dub | Dub

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

EXCELENT
Modelová řada EXCELENT

Modelový rad EXCELENT

Povrchy

Povrchy

CPL: kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge, dub příčný
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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CPL: kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge, dub priečny
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

EXCELENT II

EXCELENT III

Třešeň | Čerešňa

CPL

EXCELENT I

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Cremeline | Cremeline

SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino

ka

novin

Dub přírodní | Dub prírodný

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený

Dveře s falcem
Dvere s falcom

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Dub | Dub

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Hliníkové dekorační lišty
Hliníkové dekoračné lišty

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu
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EXCELENT IV
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ELEGANT
Modelová řada ELEGANT

Modelový rad ELEGANT

Povrchy

Povrchy

Fólie: třešeň, ořech, kalvados, wenge
Pozor ELEGANT VI pouze v CPL!! s výplní odlehčená DTD
CPL: třešeň, ořech, kalvados, wenge, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní

Fólia: čerešňa, orech, kalvados, wenge
Pozor ELEGANT VI iba s CPL !! s výplňou z odľahčenej DTD
CPL: čerešňa, orech, kalvados, wenge, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

ELEGANT I

ELEGANT II

ELEGANT III

ka

novin
olo
w.s

Dub | Dub

ka

novin
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ELEGANT IV

Olše | Jelša

r.cz

doo

ww

olo
w.s

Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

ka
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z
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ELEGANT VI

ELEGANT VII

ELEGANT X

w.so

Cremeline | Cremeline

ELEGANT XI
SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino

ka

novin

Dub přírodní | Dub prírodný
činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

grossfield
grossfield

čiré sklo
číre sklo

master carre
master carre

master point
master point

satinato
satinato

(nelze u ELEGANT IV
nie je možné pre ELEGANT IV)

Dveře s falcem
Dvere s falcom

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Dub bělený| Dub bielený

HPL CPL 0,8 mm

kůra bronz
kôra bronz

Hliníkové dekorační lišty
Hliníkové dekoračné lišty

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk
Dub | Dub

(pro / pre ELEGANT VI)

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u / nie je možná pri ELEGANT VI,
nelze u povrchu SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu SOLO 3D)

Hliníkové zasklívací lišty
Hliníkové zasklievacej lišty

Hliníkové zápustné lišty
Hliníkové zápustné lišty
(pro / pre ELEGANT X, XI)

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

ka
novin
z

oor.c

lod

ww

Sklo standard:
kůra čirá
Sklo štandard:
číra kôra

z

oor.c

lod

ww

w.so

SONET
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Modelová řada SONET

Modelový rad SONET

Povrchy

Povrchy

CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní,
dub bělený
SKLO: bezpečnostní 8 mm

CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
SKLO: bezpečnostné 8 mm

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Rám dveří je vyroben z masívu.

Rám dverí je vyrobený z masívu.

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

SONET I

SONET II

SONET III

SONET IV

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa

CPL

SKLO: bezpečnostní 8 mm
SKLO: bezpečnostné 8 mm

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Standard: float čirý
Štandard: float číry

Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

planibel bronz
planibel bronz

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

SONET V

w.so

Cremeline | Cremeline

SONET VI
planibel zelený
planibel zelený

planibel šedý
planibel šedý

SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
novin
ka
novin
z

oor.c

lod

ww

Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

satinato
satinato

ornament grepi
ornament grepi

ornament činčila
ornament činčila

master carre
master carre

Nové vzory pískovaných skel modelu SONET I
Nové vzory pieskovaných skiel modelu SONET I

HPL CPL 0,8 mm

ww

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk
Dub | Dub

vzor II

vzor III

vzor IV
float čirý
float čírý

vzor V

vzor VI

vzor VII

pískované
pieskované

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Dveře s falcem
Dvere s falcom

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

vzor I

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

CASSIOPEIA
Modelová řada CASSIOPEIA

Modelový rad CASSIOPEIA

Povrchy

Povrchy

Dýha: javor nebo bříza + třešeň,
javor nebo bříza + ořech, javor nebo bříza + olše

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
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Dyha: javor alebo breza + čerešňa, javor alebo breza + orech
javor alebo breza + jelša

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

CASSIOPEIA I

Cremeline | Cremeline

CASSIOPEIA II
SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

Dveře s falcem
Dvere s falcom

činčila bronzová
činčila bronzová

grossfield
grossfield

čiré sklo
číre sklo

master carre
master carre

master point
master point

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený
Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

Dub | Dub

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Sklo standard:
kůra čirá
Sklo štandard:
číra kôra

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

SAGITA
Modelová řada SAGITA

Modelový rad SAGITA

Povrchy

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň,
mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa,
mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

Sagita III

Sagita IV

Třešeň | Čerešňa

CPL

Sagita I

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Cremeline | Cremeline
kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

Bambus | Bambus

SOLO 3D

Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

master carre
master carre

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master point
master point

satinato
satinato

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk
Dub | Dub

(nelze pro povrch dýha /
nie je možné pre povrch dyha)

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

čiré sklo
číre sklo

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

ARA
Modelová řada ARA

Modelový rad ARA

Povrchy

Povrchy

Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň,
mahagon

Rozměry
Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa,
mahagón

Rozmery
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

ARA I

ARA II

ARA III

ARA IV

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Cremeline | Cremeline
kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

grossfield
grossfield

Bambus | Bambus

SOLO 3D

Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

master carre
master carre

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master point
master point

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

Dub | Dub

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

čiré sklo
číre sklo

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

SONG
24

Modelová řada SONG

Modelový rad SONG

Povrchy

Povrchy

Lakovaná MDF: bílá
Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní,
dub bělený

Lakovaná MDF: biela
Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech

SONG I

SONG III

SONG IV

SONG V

SONG VI

Wenge | Wenge

SONG VII

Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

SONG XXI

SONG XXII

SONG XXIII

SONG XXIV

SONG XXV

SONG XXVI

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Cremeline | Cremeline

SONG XXVII

SONG XXVIII

kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

SOLO 3D

Bambus | Bambus
Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

Eben | Eben
Casino | Casino

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
novin
ka
novin
z

oor.c

lod

ww

Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

čiré sklo
číre sklo

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master carre
master carre

master point
master point

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dub | Dub

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Kazetový rámeček
Místo skla je kazeta

Kazetový rámček

Namiesto skla je kazeta

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

(nelze u povrchu MDF a SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu MDF
a SOLO 3D )

Nalepovací rámeček

Rámeček je nalepený na dveřích

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Nalepovací rámček

Rámček je nalepený na dverách

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

grossfield
grossfield

HPL CPL 0,8 mm

ww

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

STYL
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Modelová řada STYL

Modelový rad STYL

Povrchy

Povrchy

Lakovaná MDF: bílá
Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený

Lakovaná MDF: biela
Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
PL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

STYL VI

STYL V

STYL XII

STYL XIV

Bílá | Biela

STYL XV

Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge

STYL XVI

STYL XVII

STYL XVIII

STYL XIX

STYL XXI

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

w.so

Cremeline | Cremeline
kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

grossfield
grossfield

Bambus | Bambus

SOLO 3D

Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

Eben | Eben
Casino | Casino

ka
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ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
novin
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ww

Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

master carre
master carre

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master point
master point

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dub | Dub

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Kazetový rámeček
Místo skla je kazeta

Kazetový rámček

Namiesto skla je kazeta

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

(nelze u povrchu MDF a SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu MDF
a SOLO 3D )

Nalepovací rámeček

Rámeček je nalepený na dveřích

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Nalepovací rámček

Rámček je nalepený na dverách

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

čiré sklo
číre sklo

HPL CPL 0,8 mm

ww

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

OTAVA
Modelová řada OTAVA
Povrchy

Modelový rad OTAVA
Povrchy

Rozměry

Rozmery

Lakovaná MDF: bílá
Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan
Pouze pro OTAVY VII, XV, XXV:
dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Lakovaná MDF: biela
Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub priečny, titan
Iba pre OTAVA VII, XV, XXV:
dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

OTAVA V

OTAVA IV

OTAVA VI

OTAVA VII

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge

Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý

kůra bronz
kôra bronz

Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
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lod

ww

OTAVA XV

w.so

Cremeline | Cremeline

OTAVA XXV
činčila bronzová
činčila bronzová

SOLO 3D

Bambus | Bambus
činčila čirá
činčila číra

Eben | Eben
Casino | Casino

ka

novin
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lod

ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
novin
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ww

Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

čiré sklo
číre sklo

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master carre
master carre

master point
master point

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dub | Dub

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Kazetový rámeček
Místo skla je kazeta

Kazetový rámček

Namiesto skla je kazeta

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

(nelze u povrchu MDF a SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu MDF
a SOLO 3D )

Nalepovací rámeček

Rámeček je nalepený na dveřích

Dýha | Dyha

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Nalepovací rámček

Rámček je nalepený na dverách

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

grossfield
grossfield

HPL CPL 0,8 mm

ww

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

SOLO
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Modelová řada SOLO

Modelový rad SOLO

Povrchy

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor,
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň,
mahagon, gabon

Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa,
mahagón, gabon

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela

SOLO XVIII

SOLO III

SOLO XIV

SOLO IV

SOLO XX

Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge

SOLO I

SOLO VIII

SOLO IX

SOLO XVI

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý

SOLO XVII

Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
Cremeline | Cremeline

Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

činčila bronzová
činčila bronzová

grossfield
grossfield

SOLO 3D

Bambus | Bambus
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný

čiré sklo
číre sklo

master carre
master carre

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master point
master point

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

HPL CPL 0,8 mm

Dub bělený| Dub bielený
Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Rámečky z masívu
Rámčeky z masívu

Dub | Dub

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Kazetový rámeček
Místo skla je kazeta

Kazetový rámček

Namiesto skla je kazeta

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

(nelze u povrchu dýha /
nie je možná pre povrch dyha)

Nalepovací rámeček

Rámeček je nalepený na dveřích

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Nalepovací rámček

Rámček je nalepený na dverách

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu
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ww

ˇ
Celosklenené
dveře STYLUS
Celosklenené dvere STYLUS
Modelová řada STYLUS

Modelový rad STYLUS

Sklo

Sklo

kalené 8 mm

Kování
Arcos 05/114

Závěsy
Arcos Office

Rozměry
Jednokřídlé: 62, 72, 82, 92 / 197 cm
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kalené 8 mm

Kovanie
Arcos 05/114

Závesy
Arcos Office

Rozmery
Jednokrídlové: 62, 72, 82, 92 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

Float čirý

VS P1P

VS P2P

VS P5P

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

Satinato

VS GP14P

VS GP19P

Cremeline | Cremeline

VS GP22P

satinato
satinato

Tyto dveře patří do speciální zárubně.

Tieto dvere patria do špeciálnej zárubne.

Dub bělený| Dub bielený

HPL CPL 0,8 mm

čiré sklo
číre sklo

Casino | Casino

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza

Dýha | Dyha

Ak nie je uvedené inak, je motív umiestnený
na strane dverí, kde sú vidieť závesy na zárubni.

Eben | Eben

Dub přírodní | Dub prírodný

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Pokud není uvedeno jinak, je motiv umístěn
na straně dveří, kde jsou vidět závěsy na zárubni.

SOLO 3D

Bambus | Bambus

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

Hladké dveře
Hladké dvere
Povrchy

Lakovaná MDF: bílá
Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň,
ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý,
dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní, dub bělený
CPL 0,8 mm: (pouze plné) kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný
podélný tmavý
HPL 0,8 mm (pouze plné): šedá
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90,110 (pouze plné) / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm
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Povrchy

Lakovaná MDF: biela
Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, šedá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa,
orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý,
dub priečny, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný, dub bielený
CPL 0,8 mm: (iba plné) kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny
pozdĺžny tmavý
HPL 0,8 mm (iba plné): šedá
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90,110 (iba plné) / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk

Plné | Plne

1/3

2/3

3/3

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: číra kôra

kůra bronz
kôra bronz

činčila čirá
činčila číra

Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
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grossfield
grossfield

Cremeline | Cremeline

čiré sklo
číre sklo

Bambus | Bambus

SOLO 3D

činčila bronzová
činčila bronzová

w.so

Eben | Eben
Casino | Casino

ka
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ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
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Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so
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master carre
master carre

Dveře s falcem
Dvere s falcom

master point
master point

Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

flutes matt
flutes matt

satinato
satinato

HPL CPL 0,8 mm

ww

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obaľovaná lišta

Dub | Dub

Posuvné dveře
Posuvné dvere

Výplň odlehčená DTD
Výplň odl’ahčená DTD

Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

(nelze u povrchu SOLO 3D, dýha
a lakovaná MDF bílá /
nie je možná pri povrchu SOLO 3D,
dyha a lakovaná MDF biela)

Kyvné dveře
Kyvadlové dvere
(Pouze plné / Iba plné)
Protihlukové dveře
Protihlukové dvere
(Pouze plné / Iba plné)

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu

Dýha | Dyha

Bříza | Breza

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

Protipožární dveře
Protipožiarne dvere
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Povrchy

Povrchy

Lakovaná MDF: bílá
Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, pouze plné: dub příčný podélný světlý,
dub příčný podélný tmavý, dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený
CPL 0,8 mm (pouze plné): kalvados, dub příčný podélný světlý,
dub příčný podélný tmavý
HPL 0,8 mm (pouze plné): šedá
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň,
mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Lakovaná MDF: biela
Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, šedá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, iba plné: dub priečny pozdĺžny svetlý,
dub priečny pozdĺžny tmavý, dub priečny, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
CPL 0,8 mm (iba plné): kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub
priečny pozdĺžny tmavý
HPL 0,8 mm (iba plné): šedá
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa,
mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

1/3

2/3

Třešeň | Čerešňa

CPL

Plné | Plne

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
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Cremeline | Cremeline

(nelze prosklené /
nie je možné presklené)

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
110 / 197 cm (nelze pro El245)
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Casino | Casino

Rozmery
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Dub bělený| Dub bielený
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Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

(pouze plné dveře a nelze protihlukové /
iba plné dvere a nie protihlukové)

Na plné dveře lze dodat nalepovací rámeček
Na plné dvere je možné dodať nalepovací rám

ka
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Dub | Dub
Bříza | Breza

Dýha | Dyha

Protihlukové dveře
Protihlukové dvere

Kouřotěsné
Dymotesné

Eben | Eben

Dub přírodní | Dub prírodný

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
110 / 197 cm (nie možné pre El245)
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Dveře s falcem
Dvere s falcom

Požiarne odolné dvere je možné použiť ako
vchodové dvere do bytu a všade tam, kde to
z bezpečnostných dôvodov vyžaduje norma
ČSN. Požiarna odolnosť je EI230, čo znamená,
že dvere odolajú požiaru počas 30 min., alebo
EI245 s odolnosťou počas 45 min. – tieto dvere
môžu byť iba jednokrídlové.

HPL CPL 0,8 mm

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové
do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních
důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI230
(EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.,
nebo EI245 (EW45) s odolností 45 min. – tyto
dveře mohou být pouze jednokřídlé.

SOLO 3D

Bambus | Bambus

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

DveŘe požární bezpečnostní tŘída 2
Požiarne dvere bezpečnostnej triedy 2
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Povrchy

Povrchy

CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný
podélný tmavý, dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený
CPL 0,8 mm: kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný
podélný tmavý
HPL 0,8 mm: šedá
RAL: dle výběru

CPL: biela, šedá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny,
pozdĺžny tmavý, dub priečny, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
CPL 0,8 mm: kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny
pozdĺžny tmavý
HPL 0,8 mm: šedá
RAL: podľa výberu

Rozměry

Rozmery

Jednokřídlé: 80, 90 / 197 cm

Jednokrídlové: 80, 90 / 197 cm

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

Pětibodový bezpečnostní zámek TRILOGIA
Päťbodový bezpečnostný zámok TRILOGIA

Cremeline | Cremeline
Bambus | Bambus

SOLO 3D

Dveře požárně bezpečnostní třída 2
Požiarne dvere bezpečnostnej triedy 2

w.so

Eben | Eben
Casino | Casino

ka

novin

z

oor.c

lod

ww

Dub přírodní | Dub prírodný

ka
novin
ka
novin
z

oor.c

lod

ww

Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

Tyto dveře jsou určeny do kovové zárubně, je
možné objednat kovovou zárubeň s těsněním.
Tieto dvere sú určené do kovovej zárubne, je
možné objednať kovovú zárubňu s tesnením.

Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá

Dub | Dub
Bříza | Breza

Dýha | Dyha

Dveře požárně bezpečnostní třída 2 mají
pětibodový bezpečnostní zámek TRILOGIA.
Požiarne odolné dvere bezpečnostnej triedy 2 majú
päťbodový bezpečnostný zámok TRILOGIA.

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý

Buk | Buk

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Dveře s falcem
Dvere s falcom

Na plné dveře lze dodat nalepovací rámeček.
Na plné dvere je možné dodať nalepovací rámček.

HPL CPL 0,8 mm

ww

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

Oblá obložka, oblé ostění
Oblá obložka, oblé ostenie

Standardní obložková zárubeň
ŠTANDARDNÁ obložková zárubňa

Obložkové zárubnĚ
Obložkové zárubne
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Povrchy

Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný,
podélný tmavý (pro tento dezén dveří se používá dezén wenge
pro OOZ), dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň,
mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, šedá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny,
pozdĺžny tmavý (pre tento dezén dverí sa používa dezén wenge
pre OOZ), dub priečny, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa,
mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

! U příčných dezénů není vzor na obložkách příčný, ale klasicky podélný !

! U priečnych dezénov nie je vzor na obložkách priečny, ale klasicky pozdĺžny !

Rozměry

MDF

Povrchy | Povrchy

Rozmery

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm

Bílá | Biela
Buk | Buk

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm
Obložkové zárubne sa dodávajú na šírku steny
60 až 500 mm, v rozmedzí po 10 mm.
Nastaviteľnosť obložky u steny so šírkou 60, 70
mm je -4 +5 mm, u ostatných šírok 80 – 500 mm
je -5 +15 mm. Obložkové zárubne sa dodávajú aj vo vyhotovení s požiarnou odolnosťou, požiarna odolnosť je EI230. Obložková zárubňa s
oblou hranou a s oblým ostením zlepšuje celkový estetický dojem pri vnímaní kompletu dverí
a obložkovej zárubne.

Fólie | Fólia

Obložkové zárubně se dodávají na šířku stěny
60 až 500 mm v rozmezí po 10 mm.
Stavitelnost obložky u šířky zdi 60, 70 mm je
-4 +5 mm, u ostatních šířek 80 – 500 mm je
−5 +15 mm. Obložkové zárubně se dodávají i jako požárně odolné, požární odolnost je
EI230 (EW 30). Obložková zárubeň s oblou hranou a s oblým ostěním zlepšuje celkový estetický dojem při vnímání kompletu dveří a obložkové zárubně.

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá

Standardní obložková zárubeň
ŠTANDARDNÁ obložková zárubňa

Buk | Buk

Obložková zárubeň s oblou obložkou
a s oblým ostěním
Obložková zárubňa S OBLOU OBLOŽKOU
A S OBLÝM OSTENÍM

Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa

CPL

Oblé ostění
Oblé ostenie

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Oblá obložka
Oblá obložka

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
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ww

Tabulka stavebních otvorů
Tabuľka stavebných otvorov
80/197

90/197

110/197

125/197

145/197

Šířka otvorů v cm
Šírka otvorov v cm

70

80

90

100

120

135

155

Výška otvorů v cm
Výška otvorov v cm

202

202

SOLO 3D

Casino | Casino

202

202

202

ka

novin
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lod

ww

Dub přírodní | Dub prírodný
Dub bělený| Dub bielený

w.so

ka
novin
ka
novin
z

oor.c
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ww

w.so

z

oor.c
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ww

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá

Dub | Dub

70/197

202

Eben | Eben

Buk | Buk

60/197

202

Bambus | Bambus

Bříza | Breza

Dýha | Dyha

Rozměry dveří
Rozmery dverí

Cremeline | Cremeline

HPL CPL 0,8 mm

Obložkovú zárubňu s oblou obložkou a s klasickým ostením dodávame pre všetky šírky steny: 60 – 450 mm a vo všetkých dezénoch okrem
SOLO 3D. Kombináciu oblej obložky a oblého
ostenia je možné dodať pre obložkové zárubne,
na šírku steny 80 – 150 mm, pre všetky povrchy
FOL a CPL (nie pre požiarne odolné obložkové
zárubne, pre obložkové zárubne pre posuvné
dvere a pre obklad oceľovej zárubne).
Oblú OZ je možné dodať v kombinácii oblá obložka a oblé ostenie alebo iba oblá obložka. Variant len s oblou obložkou nie je možný.

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Obložkovou zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pro všechny šířka zdi 60 – 450mm a ve všech dezénech kromě
SOLO 3D. Kombinaci oblou obložku a oblé ostění lze dodat pro obložkové zárubně na šířku zdi
80 – 150 mm pro všechny povrchy FOL a CPL
( nelze pro obložkové zárubně požárně odolné, pro obložkové zárubně pro posuvné dveře
a pro obklad ocelové zárubně).
Oblou OZ lze dodat v kombinaci oblá obložka
a oblé ostění nebo pouze oblá obložka. Varianta
pouze oblá obložka není možná.

w.so

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

obklad ocelové zárubnĚ OOZ, OOZS
obklad oceL’ ovej zárubne OOZ, OOZS
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Povrchy

Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný,
podélný tmavý (pro tento dezén dveří se používá dezén wenge
pro OOZ), dub příčný, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený
Dýha (pouze pro obložkové zárubně): buk, dub, bříza, ořech,
wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, šedá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny,
pozdĺžny tmavý (pre tento dezén dverí sa používa dezén wenge
pre OOZ), dub priečny, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
Dyha (iba pre obkložkové zárubne): buk, dub, breza, orech,
wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

Je třeba počítat s tím, že se zúží průchod dveřmi
o cca 3 cm. Rovněž je nutné, aby zámek ve dveřích měl zádlab 80 mm.
Minimální šířka zdi 80 mm.
Stavitelnost OOZ: - 4 + 10 mm
Obklad ocelové zárubně Speciál je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad ocelové zárubně.

Obklad oceľovej zárubne je možné dodať na
existujúce oceľové zárubne podľa normy ČSN.
Aby sa obklad dal nainštalovať, je potrebné dodržať určité podmienky. Tieto podmienky sú
uvedené v samostatnom prospekte – v protokole zo zameriavania.
Treba počítať s tým, že priechod dverami sa zúži
o cca 3 cm. Takisto je nutné, aby zámok vo dverách mal zádlab veľkosti 80 mm.

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub

Fólie | Fólia

Obklad ocelové zárubně lze dodat na stávající ocelové zárubně dle ČSN. Aby se obklad dal
nainstalovat, je třeba dodržet určité podmínky.
Podmínky jsou uvedeny na samostatném letáku – zaměřovacím protokolu.

MDF

Povrchy | Povrchy

Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech

Minimálna šírka steny je 80 mm.
Nastaviteľnosť OOZ: - 4 + 10 mm

Wenge | Wenge
Bílá | Biela

Obklad oceľovej zárubne Špeciál je určený predovšetkým pre panelové domy, kde nie je možné použiť štandardný obklad oceľovej zárubne.

Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša

obložka zámková
obložka zámková

ostění
ostenie

ostění
ostenie

Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa

CPL

obložka pantová
obložka pántová

Obklad ocelové zarubně (OOZ)
Obklad oceľovej zarubne (OOZ)

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech

zdivo
murivo

zdivo
murivo

Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

kovová zárubeň
kovová zárubňa

kovová zárubeň
kovová zárubňa

Dub příčný | Dub priečny
Titan | Titan
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ww

obložka krycí
obložka krycia

obložka zámková
obložka zámková

Bambus | Bambus

SOLO 3D

obložka pantová
obložka pántová

Cremeline | Cremeline

obložka krycí
obložka krycia

Obklad ocelové zarubně Speciál (OOZS)
Obklad oceľovej zarubne Speciál (OOZS)

w.so

Eben | Eben
Casino | Casino

ka
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Dub přírodní | Dub prírodný

ka
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Dub bělený| Dub bielený

w.so

w.so

z

oor.c

lod

ostění
ostenie

ostění
ostenie

zdivo
murivo

zdivo
murivo

HPL CPL 0,8 mm

ww

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk

kovová zárubeň
kovová zárubňa

obložka krycí
obložka krycia

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145 / 197 cm

Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Rozmery

Mahagon | Mahagón

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145 / 197 cm

Gabon | Gabon

RAL

Rozměry

obložka krycí
obložka krycia

Dub | Dub

Dýha | Dyha

kovová zárubeň
kovová zárubňa

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

SvĚtlíky
SvEtlíky
Povrchy
Lakovaná MDF: bílá
Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný,
podélný tmavý, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub přírodní
dub bělený
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon,
gabon
RAL: dle výběru
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Povrchy
Lakovaná MDF: biela
Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny,
pozdĺžny tmavý, titan
SOLO 3D: cremeline, bambus, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón,
gabon
RAL: podľa výberu

MDF

Povrchy | Povrchy
Bílá | Biela
Buk | Buk

Fólie | Fólia

Dub | Dub

BSI L

BSI P

Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech

BS II

Wenge | Wenge
Bílá | Biela
Šedá | Šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados

CPL

Třešeň | Čerešňa

NS1

NBSI L

NBSI P

NBS II

Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech
Wenge | Wenge

Možné šířky stavebních otvorů pro různé typy světlíků (cm)
70, 80, 90, 100

135, 155

60,70, 80, 90/197

125, 145/197

Nadsvětlík

Do 250 cm

Boční světlík pravý

Do 202 cm

Boční světlík levý

Do 202 cm

2× boční světlík

Do 202 cm

Nadsvětlík a boční světlík pravý

Do 250 cm

60, 70 / 197

Nadsvětlík a boční světlík levý

Do 250 cm

60, 70 / 197

Nadsvětlík a 2× boční světlík

Do 250 cm

60, 70, 80, 90/197

Popis

Výška
stavebného
otvoru

8–45 cm

Hrúbka
steny

175, 195

60, 70, 80, 90/197

125, 145 / 197

60, 70, 80, 90/197

125, 145 / 197

60, 70, 80, 90/197

125, 145 / 197

135, 155

60,70, 80, 90/197

125, 145/197

Titan | Titan

60, 70, 80, 90 /197
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Cremeline | Cremeline
125, 145 / 197

175, 195

Nadsvetlík

Do 250 cm

Bočný svetlík pravý

Do 202 cm

60, 70, 80, 90/197

125, 145 / 197

Bočný svetlík ľavý

Do 202 cm

60, 70, 80, 90/197

125, 145 / 197

2× bočný svetlík

Do 202 cm

60, 70, 80, 90/197

125, 145 / 197

Nadsvetlík a bočný svetlík pravý

Do 250 cm

60, 70 / 197

Nadsvetlík a bočný svetlík ľavý

Do 250 cm

60, 70 / 197

Nadsvetlík a 2× bočný svetlík

Do 250 cm

60, 70, 80, 90/197

8–45 cm

Dub příčný | Dub priečny

Bambus | Bambus

Možné šírky stavebných otvorov pre rôzne typy svetlíkov (cm)
70, 80, 90, 100

Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

215, 235, 250

215, 235, 250

SOLO 3D

NS I
BS I P
BS I L
BS II
NBS I P
NBS I L
NBS II

Tloušťka
stěny

Eben | Eben
Casino | Casino

ka
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Dub přírodní | Dub prírodný

z

Dub bělený| Dub bielený
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60, 70, 80, 90 /197

w.so
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ww

125, 145 / 197
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Typ

Výška
stavebního
otvoru

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečny pozdĺžny tmavý

šedá | šedá
Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza

Dýha | Dyha

NS I
BS I P
BS I L
BS II
NBS I P
NBS I L
NBS II

Popis

Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

Typ

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečny pozdĺžny svetlý

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

w.so

Levé dveře/Ľavé dvere
Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně
Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel
mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně odolné bezpečnostní třída 2) nebo zda se jedná o dveře uvnitř bytu. Potom můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme, a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například
dezén povrchu, druh skla (standardní, bezpečnostní či jiné), druh zámku (vložkový, dozický, WC), povrch závěsů (standardní stříbrné, mosazné,
bronzové či satinovaný nikl) nebo popřípadě zda požadujeme další možnou úpravu dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné.
Při výměně dveří je nejdůležitější podmínkou pro správné objednání
dveří jejich zaměření. Dveře je možné měřit ve falci, tzn. změřit užší stranu dveří nebo změřit širší stranu dveří. Příklad: dveře standardního rozměru 80/197 cm měří ve falci na šířku 82 cm, na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr ve falci 197 cm a na vyšší straně198,5 cm. Co se týká samotného průchodu dveřmi, je výška 197 cm a šířka pak 80 cm.
Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit jejich
správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodujícím
prvkem je umístění závěsů dveří (viz. obrázek).
Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména na rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební otvor se vždy
měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů. Tabulku s konkrétními rozměry stavebního otvoru naleznete u obložkových zárubní na str.
41.
Standardně platí, že ke každé straně otvoru si připočteme 5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebujeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si objednat za příplatek 20 % z ceny obložkovou zárubeň atypických rozměrů
a samozřejmě také atypické dveře s příplatkem 40 % z ceny dveří.
Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete mít jakékoliv
pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu.
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Pravé dveře/Pravé dvere
Ako správne objednať dvere a obložkové zárubne
Pri výbere interiérových dverí sa najskôr musíme rozhodnúť, aký účel
majú spĺňať. Či potrebujeme vchodové dvere do bytu (požiarne odolné,
alebo požiarne odolné s bezpečnostnou triedou 2), alebo či ide o dvere
nachádzajúce sa vo vnútri bytu. Potom môžeme pristúpiť k rozhodnutiu o
tom, akú modelovú radu si vyberieme a aké sú naše ďalšie špecifické požiadavky. Napríklad dezén povrchu, druh skla (štandardné, bezpečnostné a iné), druh zámku (vložkový, dózický, WC), povrch pántov (štandardné strieborné, mosadzné, bronzové či zo satinovaného niklu), alebo či prípadne požadujeme ďalšiu možnú úpravu dverí – protihlukové alebo dymotesné dvere.
Pri výmene dverí je najdôležitejšou podmienkou správneho objednania
dverí ich zameranie. Dvere je možné merať vo falci, to znamená zmerať
užšiu stranu dverí, alebo zmerať širšiu stranu dverí. Príklad: dvere so štandardným rozmerom 80/197 cm merajú vo falci na šírku 82 cm, na širšej
strane 85 cm. Na výšku je rozmer vo falci 197 cm a na vyššej strane 198,5
cm. Čo sa týka samotného priechodu dverami, je výška 197 cm a šírka je
80 cm.
Poslednou a taktiež veľmi dôležitou vecou pri objednávaní dverí, je určenie ich správnej orientácie - to znamená, či potrebujeme ľavé alebo pravé dvere. Pri zisťovaní orientácie dverí sa postavíme čelom k širšej strane
dverí. Rozhodujúcim prvkom je umiestnenie pántov dverí (pozrite si obrázok).
Pri objednávaní obložkových zárubní sa musíme zamerať najmä na rozmery stavebného otvoru, do ktorého sa bude osádzať. Stavebný otvor sa
vždy meria až po dokončení podláh a všetkých obkladov. Tabuľku s konkrétnymi rozmermi stavebného otvoru nájdete u obložkových zárubní na
strane 41.
Štandardne platí, že ku každej strane otvoru si pripočítame 5 cm. Pre obložkovú zárubňu veľkosti 80/197 cm teda potrebujeme stavebný otvor o
veľkosti 90/202 cm. Ak rozmery stavebného otvoru nezodpovedajú odporúčaným rozmerom, je nutné otvor prispôsobiť daným rozmerom, alebo si, za príplatok 20 % ceny, objednať obložkovú zárubňu s atypickými
rozmermi a samozrejme aj atypické dvere s príplatkom 40 % ceny dverí.
Ak budete mať pri zameriavaní dverí či obložkových zárubní akékoľvek
pochybnosti, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na špecializovanú firmu.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
PROTIHLUKOVÉ DVEŘE PLNÉ
Dveře plné lze dodat jako protihlukové (vzduchově neprůzvučné) v obložkové zárubni SOLO (pro dveře v ocelové zárubni se hodnoty vzduchové neprůzvučnosti snižují o 2 dB). Protihlukové dveře vytváří pocit
soukromí, snižují prostup zvuku dveřmi (lednice vydává hluk o intenzitě 40 dB, myčka 42 dB, šepot 20 dB, napouštění vody do vany 80 dB).
Protihlukové dveře jsou vždy dodávány jako plné:
32 dB – výplň dveří je deska LINEX, dveře jsou s výsuvným prahem
35 dB – výplň dveří je deska LINEX, dveře jsou s pevným prahem
s těsněním
38 dB – výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku,
dveře jsou s pevným prahem s těsněním

PROTIHLUKOVÉ DVERE
PROTIHLUKOVÉ DVERE PLNÉ
Plné dvere je možné dodať ako protihlukové (vzduchovo nepriezvučné),
v obložkovej zárubni SOLO (pre dvere v oceľovej zárubni sa hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti znižujú o 2 dB). Protihlukové dvere vytvárajú
pocit súkromia, znižujú prestup zvuku dverami (napríklad chladnička
vydáva hluk na úrovni 40 dB, umývačka riadu 42 dB, šepot = 20 dB,
napúšťanie vody do vane = 80 dB).
Protihlukové dvere sú vždy dodávané ako plné:
32 dB – výplň dverí tvorí doska LINEX, dvere sú s výsuvným prahom
35 dB – výplň dverí tvorí doska LINEX, dvere sú s pevným prahom
s tesnením
38 dB – výplň dverí tvorí drevotriesková doska, prerušená vrstvou
korku, dvere sú s pevným prahom, s tesnením

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ
Dveře požárně odolné lze dodat jako protihlukové v protipožární obložkové zárubni SOLO o vzduchové neprůzvučnosti 35 a 37 dB (v protipožární ocelové zárubni se hodnoty neprůzvučnosti snižují o 2 dB). Vzduchová neprůzvučnost se dociluje přidáním desky. U dveří se vzduchovou neprůzvučností 35 dB je přidána jedna deska, u 37 dB jsou desky
přidány z obou stran dvě desky. Při výběru kování je třeba počítat s tím,
že tloušťka dveří bude 44 mm respektive 47 mm.

PROTIHLUKOVÉ DVERE POŽIARNE ODOLNÉ
Požiarne odolné dvere je možné dodať ako protihlukové, v protipožiarnej obložkovej zárubni SOLO so vzduchovou nepriezvučnosťou 35 a 37
dB (v protipožiarnej oceľovej zárubni sa hodnoty nepriezvučnosti znižujú o 2 dB). Vzduchová nepriezvučnosť je dosiahnutá pridaním dosky.
U dverí so vzduchovou nepriezvučnosťou 35 dB je pridávaná jedna doska, pri hodnote 37 dB sú z obidvoch strán pridané dve dosky. Pri výbere kovania je potrebné počítať s tým, že hrúbka dverí bude 44 mm,
resp. 47 mm.

Zátěžové dveře
Jsou vhodné pro zdravotnická zařízení, školy, výrobní a správní budovy, hyper a supermarkety – vysoce namáhané dveře zejména možnost
poškrábání povrchu dveří. Dveře jsou s výplní děrovaná dřevotřísková
deska (u dveří požárně odolných je výplň požárně odolná dřevotřísková deska). Povrch dveří HPL fólie nebo CPL fólie o tloušťce 0,8 mm. Dezény CPL fólie 0,8 mm kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý, HPL fólie 0,8 mm – šedá. Dveře je možné dodat jako
falcové i jako bezfalcové.
Zátěžové dveře lze dodat plné, požárně odolné, případně jako požárně
odolné třída bezpečnosti 2.

Záťažové dvere
Sú vhodné pre zdravotnícke zariadenia, školy, výrobné a správne budovy, hypermarkety a supermarkety – veľmi namáhané dvere, hlavne s možnosťou poškriabania povrchu dverí. Dvere sú s výplňou z dierovanej drevotrieskovej dosky (u požiarne odolných dverí tvorí výplň
požiarne odolná drevotriesková doska). Povrch dverí tvorí fólia z vysokotlakového laminátu HPL alebo fólia CPL s hrúbkou 0,8 mm. Dezény
fólie CPL hrúbky 0,8 mm: kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub
priečny pozdĺžny tmavý, fólia HPL 0,8 mm – šedá farba. Dvere je možné dodať s falcom, aj bez falcu.
Záťažové dvere je možné dodať ako plné, požiarne odolné, prípadne
ako požiarne odolné s triedou bezpečnosti 2.

Bezfalcové dveře
Bezfalcové dveře velmi výrazně zvýší úroveň interiéru, působí moderním
dojmem. Jsou dodávány s panty TECTUS, CAB-R, JUST 3D, T5 a D SIGN
vždy v kompletu s obložkovou zárubní. Bezfalcové dveře jsou dodávány
s hranou ABS ve všech modelových řadách kromě dveří požárně odolných, kouřotěsných, protihlukových a dveří SONET.

Dvere bez falcu
Dvere bez falcu veľmi výrazne zvyšujú úroveň interiéru, pôsobia moderným dojmom. Sú dodávané s pántmi TECTUS, CAB-R, JUST 3D, T5
a D SIGN, vždy v komplete s obložkovou zárubňou. Dvere bez falcu sú
dodávané s hranou ABS vo všetkých modelových radách, okrem požiarne odolných dverí, dymotesných, protihlukových dverí a dverí SONET.

TECTUS

T5

CAB-R

JUST 3D

Magnetický zámek pro bezfalcové dveře
Bezfalcové dveře s magnetickým zámkem jsou dodávány pouze v kompletu s obložkovou zárubní a není nutné je zavírat klikou, stačí pouze přistrčit a při dosednutí dveří do zárubně střelka automaticky a tiše zajede
do protiplechu. Otevírání je klasické – klikou.
MAGNETICKÝ ZÁMOK PRE Dvere bez falcu
Dvere bez falcu s magnetickým zámkom sú dodávané iba v komplete
s obložkovou zárubňou. Nie je nutné ich zatvárať kľučkou, stačí iba posunúť a pri dosadnutí dverí do zárubne sa jazýček automaticky a potichu
zasunie do protiplechu. Otváranie je klasické – pomocou kľučky.

MAGNETICKÝ ZÁMEK A SAMOZAVÍRACÍ PANTY
PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU
Dveře s polodrážkou lze dodat se dvěma samouzavíracími panty v kompletu s obložkovou zárubní. Tyto dveře se zavírají samy, otevírají se klikou. Lze použít na všechny modelové řady kromě dveří požárně odolných, bezpečnostních třídy 2.
MAGNETICKÝ ZÁMOK A SAMOZATVÁRACIE PÁNTY
PRE DVERE S POLDRÁŽKOU
Dvere s poldrážkou je možné dodať s dvomi samouzatváracími pántmi,
v komplete s obložkovou zárubňou. Tieto dvere sa zatvárajú samočinne,
otvárajú sa kľučkou. Je možné použiť na všetky modelové rady, okrem
požiarne odolných dverí bezpečnostnej triedy 2.

Kyvné dveře
Kyvné dveře umožňují otevírání na obě
strany s fixací ve střední poloze pomocí
pružinových závěsů.Usazují se do obložkové zárubně se specielní úpravou.
Vzhledem k namáhání dveří bude výplň dveří vždy děrovaná dřevotřísková deska a povrch bude HPL fólie nebo
CPL fólie o tloušťce 0,8 mm.
KyvNé dvere
Kyvné dvere umožňujú otváranie na
obidve strany, s fixáciou v stredovej
polohe pomocou pružinových pántov.
Osadzujú sa do obložkovej zárubne so
špeciálnou úpravou. Vzhľadom na namáhanie dverí bude výplň dverí vždy
tvoriť dierovaná, drevotriesková doska
a povrch bude tvoriť fólia z vysokotlakového laminátu HPL alebo fólia CPL
o hrúbke 0,8 mm
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Komplet – posuvné dveře
Komplet se skládá z posuvných dveří, garnýže s pojízdným mechanismem a průchozí (tzv. slepé) zárubně. U dveří s povrchem CPL a SOLO 3D
je použita kvalitní hrana ABS. Garnýž je tvořena krabicovým otevřeným
profilem a je určená k montáži nad slepou obložkovou zárubeň nebo
nad hladký dveřní otvor. Pro uzamykatelné posuvné dveře je dodáván
sloupek, jehož povrch je shodný s dezénem slepé zárubně. Mušle na posuvné dveře mohou být dřevěné (v odstínech dub, jasan, buk a mahagon) nebo kovové (mosaz lesk, chrom lesk, nikl satinovaný). Pro uzamykatelné dveře lze použít pouze mušle kovové. Čelo zámku bude ve stejném odstínu jako mušle a zámek může být obyčejný, vložkový nebo WC
zámek. Vodící lišta pro pojezd posuvných dveří na stěnu se dodává v délce dvojnásobku šířky posuvných dveří. Rozměry posuvných dveří na stěnu: šířka dveří – jmenovitý rozměr dveří + 9 cm (např. šířka dveří posuvných na stěnu 60/197 bude 69 cm), výška dveří bude 198,5 cm.
Komplet posuvných dveří lze vybavit automatickým dojezdem dveří.
Dveře není třeba zavírat až do kraje, automaticky a bezhlučně dojedou
až do konce.
KOMPLET – posuvné dvere
Komplet sa skladá z posuvných dverí, krycej lišty s pojazdným mechanizmom a z priechodzej (tzv. slepej) zárubne. U dverí s povrchom CPL
a SOLO 3D je použitá kvalitná hrana ABS. Krycia lišta je tvorená krabicovým otvoreným profilom a je určená na montáž nad slepú obložkovú
zárubňu, alebo nad hladký otvor pre dvere. Pre uzamykateľné posuvné
dvere je dodávaný stĺpik, ktorého povrch sa zhoduje s dezénom slepej
zárubne. Mušle na posuvné dvere môžu byť drevené (v odtieňoch dub,
jaseň, buk a mahagón) alebo kovové (lesklá mosadz, lesklý chróm, satinovaný nikel). Pre uzamykateľné dvere je možné použiť iba kovové mušle. Čelo zámku je vyhotovené s rovnakým odtieňom ako mušľa. Zámok
môže byť obyčajný, vložkový alebo WC-zámok. Vodiaca lišta pre pojazd
posuvných dverí na stenu sa dodáva v dĺžke, ktorá sa rovná dvojnásobku
šírky posuvných dverí. Rozmery posuvných dverí na stenu: šírka dverí –
menovitý rozmer dverí + 9 cm (napríklad šírka posuvných dverí na stenu
60/197, bude 69 cm), výška takýchto dverí bude 198,5 cm.
Komplet posuvných dverí je možné vybaviť mechanizmom na automatický dojazd dverí. Dvere nie je potrebné zatvárať až do ich okraja, automaticky a bezhlučne dôjdu až do konca.

Dveře posuvné do stavebního pouzdra
Tyto posuvné dveře se liší od posuvných dveří na stěnu rozměrem. Šířka
dveří bude jmenovitý rozměr dveří + 5 cm (např. šířka dveří posuvných
do stavebního pouzdra 60/197 bude 65 cm), výška dveří bude 198,5 cm.
Do stavebního pouzdra na sádrokartonovou stěnu š. 100 mm lze použít
dveře hladké plné.
Posuvné dvere do stavebného puzdra
Tieto posuvné dvere sa líšia od posuvných dverí na stenu svojím rozmerom. Šírka dverí: menovitý rozmer dverí + 5 cm (napríklad šírka posuvných dverí do stavebného puzdra s rozmerom 60/197 bude 65 cm), výška takýchto dverí bude 198,5 cm. Do stavebného puzdra na sadrokartónovú stenu šírky 100 mm je možné použiť dvere hladké, plné.

Oblá hrana u dveří
U všech typů dveří kromě dveří požárně odolných, požárně bezpečnostní třída 2 a dveří SONET lze na zakázku vyrobit oblou hranu u dveří. Oblou hranu u dveří nelze dodat u dveří s povrchem SOLO 3D a lakovaná MDF.
OBLÁ HRANA U DVERI
Pri všetkých typoch dverí okrem požiarne odolných dverí, požiarne
odolných dverí s bezpečnostnou triedou 2 a dverí SONET, je možné na
zákazku vyrobiť u dverí oblú hranu. Oblú hranu u dverí nie je možné
dodať pri dverách s povrchom SOLO 3D a lakovaná stredne tvrdá drevovláknitá doska MDF.

OBLÁ OBLOŽKA A OBLÉ OSTĚNÍ
Obložkové zárubně lze dodat s oblou obložkou a s oblým ostěním, případně pouze s oblou obložkou. Varianta pouze oblé ostění není možná. Obložkovou zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pro všechny šířky zdi 60 – 450mm a ve všech dezénech kromě
SOLO 3D. Kombinaci oblou obložku a oblé ostění lze dodat pro obložkové zárubně na šířku zdi 80 – 150 mm pro všechny povrchy FOL a CPL.
OBLÁ OBLOŽKA A OBLÉ OSTĚNIE
Obložkové zárubne je možné dodať s oblou obložkou a s oblým ostením, alebo iba s oblou obložkou. Variant iba s oblým ostením nie je
možný. Obložkovú zárubňu s oblou obložkou a s klasickým ostením
dodávame pre všetky šírky steny: 60 – 450 mm a vo všetkých dezénoch
okrem SOLO 3D. Kombináciu: oblá obložka + oblé ostenie je možné
dodať pre obložkové zárubne na šírku steny 80 – 150 mm, pre všetky
povrchy FOL a CPL.
Kouřotěsné dveře
Dveře požárně odolné v obložkové protipožární zárubni SOLO nebo v
kovové zárubni s těsněním mohou být kouřotěsné proti průniku studeným a teplým kouřem EI230 – Sa, Sm. Na rozdíl od dveří požárně odolných mají vysouvací práh a dvoukřídlé dveře mají klapačku s těsněním
ELLENLEF – K). Lze je použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde
to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Kouřotěsné dveře mohou
být pouze plné a zároveň nemohou být protihlukové.
DYMOTESNÉ DVERE
Požiarne odolné dvere v obložkovej protipožiarnej zárubni SOLO, alebo v kovovej zárubni s tesnením, môžu byť dymotesné, t. j. vo vyhotovení proti prenikaniu studeného alebo teplého dymu El230 – Sa, Sm.
Na rozdiel od požiarne odolných dverí majú vysúvací prah a dvojkrídlové dvere majú klapačku s tesnením ELLENLEF – K). Dajú sa použiť ako
vchodové dvere do bytu a všade tam, kde to z bezpečnostných dôvodov vyžaduje norma ČSN. Dymotesné dvere môžu byť iba plné a zároveň nemôžu byť protihlukové.

Lakovaná MDF | Lakovaná MDF

Fólie | Fólia

Bílá | Biela

Buk | Buk

Dub | Dub

Olše | Jelša

Kalvados | Kalvados

Třešeň | Čerešňa

Javor | Javor

Ořech | Orech

Wenge | Wenge

Bílá | Biela

Šedá | Šedá

Buk | Buk

Dub | Dub

Olše | Jelša

Kalvados | Kalvados

Třešeň | Čerešňa

Javor | Javor

Rumunská třešeň | Rumunská čerešňa

Ořech | Orech

Wenge | Wenge

Dub příčný podélný světlý | Dub priečny pozdĺžny svetlý

CPL | CPL
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Dub příčný podélný tmavý | Dub priečny pozdĺžny tmavý
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Dub příčný | Dub priečny

Titan | Titan

Dub příčný podélný světlý | Dub priečny pozdĺžny svetlý

Dub příčný podélný tmavý | Dub priečny pozdĺžny tmavý

CPL 0,8 mm | CPL 0,8 mm

Kalvados | Kalvados

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k různě použitým materiálům může být rozdíl v dezénu u dveří a obložkových zárubní.
U různých druhů povrchů není barevná shoda u stejného dezénu (např. Dub v povrchu fólie není barevně shodný s dubem v povrchu CPL).
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SOLO 3D | SOLO 3D

Cremeline | Cremeline

Bambus | Bambus

ka
n
i
v
o
n

Eben | Eben
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Casino | Casino

Dub přírodní | Dub prírodný

Dub bělený | Dub bieleny

HPL 0,8 mm | HPL 0,8 mm

RAL | RAL

Speciální bílý lak | Špeciálný bielý lak
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Šedá | Šedá

Jen pro řadu POLAR | Len pre rad POLAR

Dýha | Dyha

Buk | Buk

Dub | Dub

Bříza | Breza

Ořech | Orech

Wenge | Wenge

Olše | Jelša

Javor | Javor

Třešeň | Čerešňa

Mahagon | Mahagón

Gabon | Gabon

Skla | Sklá

Kůra čirá | Číra kôra

Kůra bronz | Kôra bronz

Činčila čirá | Činčila číra

Činčila bronzová | Činčila bronzová

Grossfield | Grossfield

Čiré sklo | Číre sklo

Master carre | Master carre

Master point | Master point

Flutes matt | Flutes matt

Satinato | Satinato

Farebné odtiene jednotlivých dekorov nemusia zodpovedať skutočnosti. Vzhľadom na rôzne použité materiály môže byť rozdiel v dezéne dverí a obložkových zárubní. Pri rôznych
druhoch povrchov nie je farebná zhoda pri rovnakom dezéne (napríklad dub v povrchovom vyhotovení s fóliou nie je farebne zhodný s dubom v povrchovom vyhotovení CPL).
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SOLODOOR a.s.
Nádražní 166, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 503 723
fax: +420 376 522 343
www.solodoor.cz
e-mail: prodej@solo.cz
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