
novinka

Umožnia 
dverám 
splynúť  
so stenoU



JaP 910 SkRYTÁ ZÁRUBŇa akTivE 40/00

Drevené dvere 

		 602	x	1970	 721	x	2029,5	 620	x	1972	
	 702	x	1970	 821	x	2029,5	 720	x	1972
	 802	x	1970	 921	x	2029,5	 820	x	1972	 40
	 902	x	1970	 1021	x	2029,5	 920	x	1972	
	 1002	x	1970	 1121	x	2029,5	 1020	x	1972		

JAP 910 SKRYTÉ ZÁRUBNE AKTIVE 40/00
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočné	zárubne*	

E	x	H	

štandardný
rozmer	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	bezpolodrážkového

*vrátane kotiev

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. 
Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm.  
Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku 
priečky 125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

Detail

Drevené 

C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla
e – celková šírka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá priechodová šírka zárubne
J – čistá priechodová výška zárubne

pravá zárubňa ľavá zárubňa

*plastová tkanina + tmel

* *

* *

smer otvárania 



*vrátane kotiev

C – šírka dverného krídla
L – výška dverného krídla
e – celková šírka zárubne
H – celková výška zárubne
D – čistá priechodová šírka zárubne
J – čistá priechodová výška zárubne

JaP 915 SkRYTÁ ZÁRUBŇa akTivE 25/15

		 602	x	1970	 724	x	2031	 626	x	1975	
	 702	x	1970	 824	x	2031	 726	x	1975
	 802	x	1970	 924	x	2031	 826	x	1975	 40
	 902	x	1970	 1024	x	2031	 926	x	1975	
	 1002	x	1970	 1124	x	2031	 1026	x	1975		

JAP 915 SKRYTÉ ZÁRUBNE AKTIVE 25/15
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočné	zárubne*	

E	x	H

štandardný
rozmer	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

*plastová tkanina + tmel

*

* *

*

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm.  
Doporučené rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm.  
Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku 
priečky 125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

Drevené dvere 

smer otvárania 

ľavá zárubňa pravá zárubňa

Detail

Drevené 



• pre dvere o hrúbke 40 mm • otváranie k sebe (klasické) – bezpolodrážkové dvere • otváranie od seba (reverzné) – polodrážkové  
dvere s polodrážkou 15 mm • konštrukčná pevnosť • použitie 3D nastaviteľných pántov od niekoľkých výrobcov • využiteľné pre  

sadrokartónové aj murované steny • možnosť zabudovania bez nadpražia alebo do šikmých povalových priestorov • výška zárubne  
až do 3700 mm • zárubňa v eloxovanom hliníku alebo RaL farbách • výroba v ČR • dodacia lehota 2 týždne • záruka 5 rokov





JaP 881 SkRYTÁ ZÁRUBŇa EMoTivE 47/15

		 600	x	1970	 726	x	2033	 622	x	1975	
	 700	x	1970	 826	x	2033	 722	x	1975
	 800	x	1970	 926	x	2033	 822	x	1975	 62
	 900	x	1970	 1026	x	2033	 922	x	1975	
	 1000	x	1970	 1126	x	2033	 1022	x	1975		

JAP 881 EMOTIVE 47/15
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

puzdra	E	x	H*	

štandardný	rozmer
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dreveného	dverného	

krídla	F

Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Doporučené 
rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej 
výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 
125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

C – šírka dverného krídla  D – čistá priechodová šírka zárubne
L – výška dverného krídla J – čistá priechodová výška zárubne

Drevené dvere 

*vrátane kotiev

smer otvárania 

pravá zárubňa

ľavá zárubňa

ľavá zárubňa

pravá zárubňa

Detail

Drevené 



JaP 881 SkRYTÁ ZÁRUBŇa EMoTivE 47/15

		 600	x	1970	 726	x	2033	 620	x	1970	
	 700	x	1970	 826	x	2033	 720	x	1970
	 800	x	1970	 926	x	2033	 820	x	1970	 8,10,12
	 900	x	1970	 1026	x	2033	 920	x	1970	
	 1000	x	1970	 1126	x	2033	 1020	x	1970		

JAP 881 EMOTIVE 47/15 
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

puzdra	E	x	H*	

štandardný	rozmer
skleneného	dverného

krídla	C	x	L

hrúbka	
skleneného	dverného

krídla	F

C – šírka dverného krídla  D – čistá priechodová šírka zárubne
L – výška dverného krídla J – čistá priechodová výška zárubne

Sklenené dvere

Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. Doporučené 
rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných systémov sú H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej 
výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 
125 mm a vyššiu. Otvor je nutné zabezpečiť prekladom – zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie.

*vrátane kotiev

smer otvárania 

pravá zárubňa

ľavá zárubňa

ľavá zárubňa

pravá zárubňa

Detail

SkLenené



J.a.p. slovakia, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, e-mail: obchod@jap.sk

www.jap.sk

• dvere lemuje ozdobný hliníkový rámček o šírke 17 mm • pre dvere o hrúbke 62 mm, alebo pre celosklenené dvere • otváranie  
k sebe (klasické) – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm • otváranie od seba (reverzné) – polodrážkové dvere s polodrážkou  

15 mm • konštrukčná pevnosť • použitie 3D nastaviteľných pántov od niekoľkých výrobcov • využiteľné pre sadrokartónové  
aj murované steny  • možnosť zabudovania bez nadpražia alebo do šikmých povalových priestorov • výška zárubne až do 3700 mm 

• zárubňa v eloxovanom hliníku alebo RaL farbách • výroba v ČR • dodacia lehota 2 týždne • záruka 5 rokov


