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Inspirují nás sny našich zákazníků
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit nejnovější vydání katalogu Lepší interiér 2017. Dveře a okna jsou vášní, kterou 
společnost POL-SKONE rozvíjí nepřetržitě od roku 1990. Od počátků naší existence důsledně plníme nadřazené cíle vyrábět 
výrobky nejvyšší kvality, které splňují očekávání nejnáročnějších zákazníků a upevňovat naši pověst spolehlivého a stabilního 
ochodního partnera. Chceme, aby si naši zákazníci spojovali značku POL-SKONE s důvěryhodnou firmou, která splňuje jejich 
potřeby. Zákazníci mají při nákupu výrobků POL-SKONE záruku, že si za přístupnou cenu pořizují vysoce kvalitní zboží, které 
odpovídá nejnovějším trendům a designovým řešením. Naše firma vychází vstříc stále rostoucím očekáváním a neustále 
rozšiřuje nabídku svých výrobků. V současnosti vyrábíme přibližně 100 modelů interiérových, vchodových, technických dveří a 
zárubní. K jednotlivým vzorům je navrženo speciální příslušenství. Širokou paletu výrobků doplňuje nabídka dřevěných oken a 
okenic. Nabídka POL-SKONE se vyznačuje výjimečnou inovativností a vynikajícími parametry. Svědčí o tom více než sto ocenění 
a certifikátů, které firma obdržela v průběhu 27 let své činnosti. Naše firma patří rovněž k úzké skupině polských firem, které 
získaly mezinárodní Certifikát FSC® (Forest Stewardship Council®), který potvrzuje splnění nejvyšších environmentálních a 
sociální standardů. Věříme, že takto sestavená a různorodá nabídka výrobků bude při navrhování a zařizování interiéru zdrojem 
Vaši spokojenosti.

Představenstvo společnosti Pol-Skone Sp. z o.o.

Nabídku vnějších dveří a oken a také investiční řešení najdete v samostatných publikacích.
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dveřní křídlo

hloubka 
ve falci 26 mm

Ss (šířka křídla ve falci)

n ZÁRUBNĚ n ZÁVĚSY k vnitřním dveřím

FALCOVÝ SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

falcový systém 

čepový závěs 
šroubovací typ A

čepový závěs 
šroubovací typ B

falcový systém 

POZOR!  
Výška kliky u falcových dveří se standardní 
výškou – 1055 mm od spodní hrany křídla

čepový závěs 
šroubovací typ C 

falcový systém 

čepový závěs 
šroubovací typ D

falcový systém 

čepový závěs 
šroubovací typ K

falcový systém falcový systém 

trojdílný závěs typ T

 

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ)

pevná z MDF nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná NOSTRE (ZS) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

10
55

 m
m

 

šířka (Ss) výška křídla ve falci

618 718 818 918 (mm) 1970 (mm)

620 720 820 920 (mm) 1970 (mm) ZÁRUBNĚ: pevná z MDF, 
nastavitelná DIN (ZP), kovová

čepový závěs šroubovací 
typ Z (část dolní) 
+ typ O (část horní)

falcový systém 
standard český 



5

n MODELY KŘÍDEL A DVEŘÍ NABÍZENÉ V FALCOVÉM SYSTÉMU

 

ARCO
(viz str. 9)

ARCO Alu
(viz str. 11)

VERIMO
(viz str. 13)

INTER-AMBER
(viz str. 15)

IMPULS
(viz str. 17)

CREO
(viz str. 19)

ETIUDA
(viz str. 21)

SONATA
(viz str. 23)

SIMPLE
(viz str. 31)

ASTOR
(viz str. 31)

 

GRAF
(viz str. 31)

DESKOVÉ
(viz str. 35)

TIARA
(viz str. 37)

FORTIMO, 
(viz str. 39)

VERTIGO Lux
(viz str. 43)

DECO
(viz str. 27)

DECO Vario
(viz str. 27)

DECO Lux  
(viz str. 45)

DECO Lux Soft
(viz str. 45)

DECO Lux Soft Vario
(viz str. 45)

 

SEMPRE
(viz str. 47)

SEMPRE Alu
(viz str. 49)

SEMPRE Onda
(viz str. 51)

SEMPRE Lux  
(viz str. 53)

SEMPRE Lux Alu
(viz str. 55)

SEMPRE Inserto
(viz str. 57)

SEMPRE Sense
(viz str. 59)

SEMPRE Gravi
(viz str. 61)

SEMPRE Verse
(viz str. 63)

INTERSOLID II
(viz str. 65)

 

VERTIGO
(viz str. 41)

CLASSIC
(viz str. 33)

CLASSIC Lux
(viz str. 33)

FIORD
(viz str. 33)

DECO Invest
(viz str. 29)

ZVUKOTĚSNÉ
dostupné modely křídel  

(viz str. 67)

SKLÁDACÍ
dostupné modely křídel  

(viz str. 71)

POZOR!  
Výška kliky u falcových dveří se standardní výškou – 1055 mm od spodní hrany křídla

VOLITELNÉ SPOJENÍ OBLOŽEK 
POD ÚHLEM 90° 
(týká se zárubně DIN verze B)

STANDARDNÍ ZPŮSOB 
SPOJENÍ OBLOŽEK
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BEZFALCOVÝ SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná Din Duo (ZD)pevná Duo

DUO DUO

nastavitelný skrytý závěs do bezfalcových dveří

DUO

n ZÁVĚSY k vnitřním dveřím

nastavitelný skrytý závěs

bezfalcový systém 

šířka (Ss) výška

625  725   825   925 (mm) 1985 (mm)

dveřní křídlo

Ss (šířka křídla)

nastavitelná VERTIGO

POZOR!  
Výška kliky u bezfalcových dveří se 
standardní výškou – 1040 mm od spodní 
hrany křídla

10
40

 m
m

 

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

NOVINKA

hloubka 
40 mm



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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n MODELY KŘÍDEL A DVEŘÍ NABÍZENÉ V BEZFALCOVÉM SYSTÉMU

DUO

VOLITELNÉ SPOJENÍ OBLOŽEK 
V SYSTÉMU DUO

STANDARDNÍ ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽEK V 
SYSTÉMU DUO (80 MM)

INTER-AMBER 
dostupné modely křídel 

(viz str. 15)

IMPULS 
dostupné modely křídel 

(viz str. 17)

ETIUDA 
dostupné modely křídel 

(viz str. 21)

SONATA 
dostupné modely křídel  

(viz str. 23)

PRADO 
dostupné modely křídel  

(viz str. 25)

DECO 
dostupné modely křídel  

(viz str. 27)

SIMPLE 
dostupné modely křídel 

(viz str. 31)

GRAF 
dostupné modely křídel  

 (viz str. 31)

ASTOR 
dostupné modely křídel 

(viz str. 31)

DESKOVÉ 
dostupné modely křídel 

(viz str. 35)

TIARA 
dostupné modely křídel  

(viz str. 37)

VERTIGO Lux 
dostupné modely křídel 

(viz str. 43)

 FORTIMO 
dostupné modely křídel 

(viz str. 39)

DECO Lux
dostupné modely křídel  

(viz str. 45)

DECO Lux Soft 
dostupné modely křídel  

(viz str. 45)

DECO Lux Soft 
Vario  

dostupné modely křídel  
(viz str. 45)

SEMPRE,  
Lux 

dostupné modely křídel 
(viz str. 47/53)

SEMPRE Alu 
dostupné modely křídel 

(viz str. 49)

SEMPRE Lux Alu 
dostupné modely křídel 

(viz str. 55)

SEMPRE  
Onda 

dostupné modely křídel 
(viz str. 51)

SEMPRE  
Inserto 

dostupné modely křídel  
(viz str. 57)

SEMPRE  
Sense 

dostupné modely křídel  
(viz str. 59)

SEMPRE  
Gravi 

dostupné modely křídel  
(viz str. 61)

SEMPRE  
Verse 

dostupné modely křídel  
(viz str. 63)

VERTIGO 
dostupné modely křídel 

(viz str. 41)

CLASSIC Lux 
dostupné modely křídel 

(viz str. 33)

FIORD 
dostupné modely křídel  

(viz str. 33)

ZVUKOTĚSNÉ Duo
dostupné modely křídel  

(viz str. 69)

SKLÁDACÍ Duo
dostupné modely křídel  

(viz str. 73)

SYSTÉM DUO = CENA KŘÍDLA + CENA ZÁRUBNĚ DUO 

POZOR!  
Výška kliky u bezfalcových dveří se standardní výškou – 1040 mm od spodní hrany křídla

VOLITELNÉ SPOJENÍ OBLOŽEK 
POD ÚHLEM 90° 

(týká se zárubně DIN verze B)
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ARCO

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP
 ∙ panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP vodorovná kresba, výplně 
vodorovná kresba, vzor W5P a W5 výplně svislá kresba

n ZASKLENÍ
 ∙ sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, dub, javor, dub Salinas, 
skandinávský dub, dub patina, stříbrný dub, medobý dub; sklo matné hnědé, tloušťka 
4 mm - ořech, anglický dub, kaštan, kávový jasan, dub nugát

 ∙ VERZE W2D, W3D, W5S, W5, W6S1, W6S2, W6S3 kalené sklo matné bílé tloušťka 
4 mm v barevném provedení bílé, dub, javor, dub Salinas, skandinávský dub, dub patina, 
stříbrný dub, medobý dub; kalené sklo matné hnědé tloušťka 4 mm - ořech, anglický dub, 
kaštan, kávový jasan, dub nugát

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”, „90” – 3 ks) (do zárubně pevná 
dřevěná)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

pevná z MDF

FALCOVÝ
SYSTÉM

Křídla s povrchem 
ECO TOP 

mají FSC® Mix Certifikát



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

n KŘÍDLA ARCO (verze+ceny)

W02P W2S W02 W2D W03P
ECO TOP 142 / 170,40 142 / 170,40 142 / 170,40 164 / 196,80 142 / 170,40

HIGH TOP 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 193 / 231,60 172 / 206,40

W3S W03 W3D W05P W5S W05
ECO TOP 142 / 170,40 142 / 170,40 164 / 196,80 142 / 170,40 164 / 196,80 142 / 170,40

HIGH TOP 172 / 206,40 172 / 206,40 193 / 231,60 172 / 206,40 193 / 231,60 172 / 206,40

W06 W6S1 W6S2 W6S3
ECO TOP 142 / 170,40 142 / 170,40 142 / 170,40 164 / 196,80

HIGH TOP 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 193 / 231,60

ECO TOP

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologický povrch odolný proti otěru.

n ZASKLENÍ

matné bílé matné hnědé

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

rám z MDF 
s povrchovou úpravou 
ECO TOP, HIGH TOP

panel z MDF 
s povrchovou úpravou 
ECO TOP, HIGH TOP

n PROFIL KŘÍDLA

 detaily dveří ARCO ventilační seříznutí

120 121
bílá dub

131 132 135
javor ořech anglický dub

141 143
dub Salinas dub 

skandinávský

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan
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ARCO Alu

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP
 ∙ panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP vodorovná kresba, výplně 
vodorovná kresba

 ∙ hliníkové ozdobné lišty

n ZASKLENÍ
 ∙ sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, dub, javor, dub Salinas, skandinávský 
dub, dub patina, stříbrný dub, medový dub; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm - ořech, anglický 
dub, kaštan, kávový jasan, dub nugát

 ∙ VERZE W2D, W3D kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, dub, 
javor, dub Salinas, skandinávský dub, dub patina, stříbrný dub, medový dub; kalené sklo matné 
hnědé tloušťka 4 mm - ořech, anglický dub, kaštan, kávový jasan, dub nugát

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”, „90” – 3 ks) (do zárubně pevná 
dřevěná)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

pevná z MDF

FALCOVÝ
SYSTÉM

Křídla s povrchem 
ECO TOP 

mají FSC® Mix Certifikát



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 11

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

n KŘÍDLA ARCO Alu (verze+ceny)

W02P W2S W02 W2D
ECO TOP 262 / 314,40 262 / 314,40 262 / 314,40 204 / 244,80

HIGH TOP 292 / 350,40 292 / 350,40 292 / 350,40 234 / 280,80

W03P W3S W03 W3D
ECO TOP 262 / 314,40 262 / 314,40 262 / 314,40 204 / 244,80

HIGH TOP 292 / 350,40 292 / 350,40 292 / 350,40 234 / 280,80

n ZASKLENÍ

matné bílé matné hnědé

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

rám z MDF 
s povrchovou úpravou 

ECO TOP, HIGH TOP

panel z MDF 
s povrchovou úpravou 

ECO TOP, HIGH TOP

n PROFIL KŘÍDLA

 detaily dveří ARCO

hliníkové ozdobné lišty

ECO TOP

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologický povrch odolný proti otěru.

ventilační seříznutí

120 121
bílá dub

131 132 135
javor ořech anglický dub

141 143
dub Salinas dub 

skandinávský

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan
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VERIMO

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE
 ∙ panely a výplně z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE 
vodorovná kresba

n ZASKLENÍ
 ∙ sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, polský dub, merbau Royal, 
antracit Royal, polský jasan, italský dub, kávový jasan, dub Salinas

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy čepové šroubované 3 ks („60”-„90”)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙  dvoukřídlé: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, 
„80+90”, „90+90” 

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

BAREVNÉ PROVEDENÍ: W01 W01S1 W01S2 W01P

120, 141, 146 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60

148, 295, 276, 293, 296 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40

BAREVNÉ PROVEDENÍ: W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02P

120, 141, 146 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60

148, 295, 276, 293, 296 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40

BAREVNÉ PROVEDENÍ: W03 W03S1 W03S2 W03P

120, 141, 146 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60

148, 295, 276, 293, 296 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40

nastavitelná DIN (ZP) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

pevná z MDF

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 13

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

n KŘÍDLA VERIMO (verze+ceny)

BAREVNÉ PROVEDENÍ: W01 W01S1 W01S2 W01P

120, 141, 146 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60

148, 295, 276, 293, 296 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40

BAREVNÉ PROVEDENÍ: W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02P

120, 141, 146 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60

148, 295, 276, 293, 296 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40

BAREVNÉ PROVEDENÍ: W03 W03S1 W03S2 W03P

120, 141, 146 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60 153 / 183,60

148, 295, 276, 293, 296 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40 172 / 206,40

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo 
nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

ECO TOP

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologický povrch odolný proti otěru.

120 146 141
bílá italský dub dub Salinas

HIGH TOP

148
kávový jasan

276 293 295 296
polský dub antracit Royal merbau Royal polský jasan

SILKSTONE rám z MDF 
s povrchovou úpravou 
ECO TOP, HIGH TOP, 

SILKSTONE

panel z MDF 
s povrchovou úpravou 
ECO TOP, HIGH TOP, 

SILKSTONE

n PROFIL KŘÍDLA
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INTER-AMBER 

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou ECO TOP, 
HIGH TOP, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

 ∙ křídlo svislá kresba, panely svislá kresba (vzor A) panely vodorovná kresba (vzor C, F)

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u křídel v barevném provedení bílé, dub, vlašský 
ořech, anglický dub, javor, ořech, dub Salinas, skandinávský dub, dub patina, stříbrný dub, 
medový dub; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm u křídel v barevném provedení kaštan, 
kávovýjasan, dub nugát

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo - verze AS4, 
03SD

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

pevná z MDF nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO DUO

NOVINKA



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

ECO TOP

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologický povrch odolný proti otěru.

n KŘÍDLA INTER-AMBER (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 15 / 18,00

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 30 / 36,00

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):

verze AS4, 03SD 55 / 66,00

verze C 22 / 26,40

verze F 15 / 18,00

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

A00 A01 AS4 03SD
ECO TOP 42 / 50,40 52 / 62,40 107 / 128,40 73 / 87,60

HIGH TOP 60 / 72,00 72 / 86,40 132 / 158,40 91 / 109,20

C00 C01 C02 C03
ECO TOP 110 / 132,00 110 / 132,00 110 / 132,00 110 / 132,00

HIGH TOP 135 / 162,00 135 / 162,00 135 / 162,00 135 / 162,00

F00 F01 F02 F03 F04 F05 F06
ECO TOP 118 / 141,60 118 / 141,60 118 / 141,60 118 / 141,60 118 / 141,60 118 / 141,60 118 / 141,60

HIGH TOP 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60

120 121 125 131 132 135 141 143
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub dub Salinas dub 

skandinávský

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - Str. 66-69

detail příčku AS4

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan
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IMPULS

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, 
SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, bělený jilm V, pískový 
jilm V, šedý jilm V, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, šedá, 
antracit; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u barev: ořech premium, wenge, merbau 
Royal, nugát Royal, kaštan Royal, světlý nugát V

 ∙ u verze W13 kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm, standardní provedení: bílá, bílý dub, 
bělený jilm V, pískový jilm V, šedý jilm V, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský 
jasan, javor Royal, šedá, antracit; sklo matné hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech 
premium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, světlý nugát V

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí W04, W05, W10 použít 
bezpečnostní kalené sklo

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) 
n ROZMĚRY KŘÍDEL

 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n VÝPLNĚ
„medová plástev” děrovaná 

dřevotříska 
(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

pevná z MDF nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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n KŘÍDLA IMPULS (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00 
výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) (netýká se verze W13) 8 / 9,60 

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) (netýká se verze W13) 15 / 18,00 

zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze W13) 10 / 12,00 
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se
křídel s ventilačním seříznutím a verze W13)

8 / 9,60 

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):

verze W04, W05, W10, W12 (netýká se verze W13) 55 / 66,00

verze W02, W03, W06, W07, W08, W12D1 22 / 26,40

barevné provedení SILKSTONE CPL 83 / 99,60

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se verze W13) viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka, možnosti ventilace  viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

W01 W02 W03 W04 W05 W06
90 / 108,00 119 / 142,80 129 / 154,80 129 / 154,80 134 / 160,80 134 / 160,80

W07 W08 B0 W08 B1 W08 B2 W08 B3 W08 B4
134 / 160,80 197 / 236,40 197 / 236,40 197 / 236,40 197 / 236,40 197 / 236,40

W10 W12 D1 W12 W13
164 / 196,80 119 / 142,80 149 / 178,80 246 / 295,20

zasklení  
(IMPULS VERZE W13)

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE  
- str. 66-69

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva. 

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 240 241 242 289 531
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V šedý antracit

SILKSTONE

SILKSTONE CPL Povrch s vlastnostmi a odolností LAMINA CPL 0,5 mm z neopakovatelným efektem struktury pravého 
dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu 
dveří, např. v hotelích, kancelářích.

CP
L 

0,
5 

m
m

 
976 993 994 995 996 997
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

profil příčky
(IMPULS VERZE W10, W12)
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CREO

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou 
LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová 
plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, bělený jilm V, pískový 
jilm V, šedý jilm V, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, 
šedá, antracit; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u barev: ořech premium, wenge, 
merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, světlý nugát V

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí AD, DD, CD použít 
bezpečnostní kalené sklo

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” - volitelně za příplatek: „100”; „110” 
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

pevná z MDF

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 19

n KŘÍDLA CREO (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00 

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60 

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00 

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00 
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60 

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém) +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80 

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule)

verze A8, AD, D6, DD, C10, CD 55 / 66,00

verze B1, B2, B3, B4 22 / 26,40

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka, možnosti ventilace  viz str. 100-104

kliky viz str. 112

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

A0 A8 AD D0 D6 DD
204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80

B0 B1 B2 B3 B4
204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80

C0 C10 CD
204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

profil rámečku

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 240 241 242 289 531
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V šedý antracit

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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ETIUDA

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém (horní hrana křídla v bezfalcovém systému) nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou 
LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň plná dřevotříska (VERZE B1, B2, B3, B4), struktura 
„medová plástev” (VERZE B0, A01, A02, A03)

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm u barev: bílá, bílý dub, bělený jilm V, 
pískový jilm V, šedý jilm V, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, 
šedá, antracit, polský jasan H, antracit Royal H; kalené sklo matně hnědé o tloušťce 6 mm 
u barev: ořech premium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, světlý nugát V, 
světlý nugát H - rozměr zasklení nezávisí na rozměru dveří (+ / - 2 mm)

 ∙ šířka zasklení ve verzi A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) 
n ROZMĚRY KŘÍDEL

 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

„medová plástev” plná dřevotříska

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO
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A01 A02 A03
227 / 272,40 227 / 272,40 227 / 272,40

hliníkové lišty u skel
horní hrana křídla

v bezfalcovém systému

hliníkové lišty

n KŘÍDLA ETIUDA (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

verze s H kresbou dřeva (příplatek k ceně křídla) 11 / 13,20

výplň z plné dřevotřískové desky  
(týká se verze B0, A01, A02 i A03) 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) (verze B0, B4) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) (verze B0, B4) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, 
A02, A03) 10 / 12,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím, netýká se verze A01, A02, A03)

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém) (verze 
B0-B4), 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém) (verze 
B0-B4), 2240 mm (bezfalcový systém) +20%

ventilační seříznutí (verze B0, B1, B2, B3, B4, A01) 19 / 22,80 

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se verze A01) viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka (verze B0), možnosti ventilace  viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

B0 B1 B2 B3 B4
81 / 97,20 161 / 193,20 161 / 193,20 161 / 193,20 161 / 193,20

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ (verze s H kresbou dřeva k dispozici pouze na povrchu křídla)

LAMISTONE CPL

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

258 260 263 265 240 241 242 289 531
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V šedý antracit

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi 
LAMISTONE CPL, navíc 
s neopakovatelným efektem 
struktury pravého dřeva.

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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SONATA

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou 
LAMISTONE CPL, SILKSTONE s vložkami z ozdobných hliníkových lišt 

 ∙ výplň tvoří plná dřevotříska

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” - volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60+60”; „60+70”; „60+80”; „60+90”; „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; 
„80+90”; „90+90”

FALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná VERTIGO

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná NOSTRE (ZS)

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 23

W1 W2 W3

LAMISTONE, SILKSTONE 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60

W4 W5 W6

LAMISTONE, SILKSTONE 163 / 195,60 163 / 195,60 163 / 195,60

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

nastavitelné čepové závěsy, třetí závěs v křídle 
(„60”, „70”, „80”) (netýká se DUO) 6 / 7,20 

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti - netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80

hrana kříla zabezpečena hliníkovou lištou 
(bezfalcový systém) 22 / 26,40 

dekorační hliníkové lišty v černé barvě bez příplatku

posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

dedikovaná zárubeň VERTIGO viz str. 89

n KŘÍDLA SONATA (verze+ceny)

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268 269 240 241 242
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi 
LAMISTONE CPL, navíc 
s neopakovatelným efektem 
struktury pravého dřeva.

276
polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

254 255 256 257
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Svislá kresba  
(barvy LAMISTONE 258, 260, 263, 

265, SILKSTONE)

Vodorovná kresba  
(barvy LAMISTONE  

254, 255, 257, 267, 268, 269)

Svislá kresba  
(barvy LAMISTONE  

240, 241, 242)

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ OBLOŽEK S PANELEM

Standardní výška
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PRADO

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN Duo (ZD)pevná Duo

DUO DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami s povrchem LAMISTONE (240, 241, 242), 
SILKSTONE (293, 296, 256)

n ZASKLENÍ
 ∙ matné bílé sklo o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté („70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

NOVINKA

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 25

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

n KŘÍDLA PRADO (verze+ceny) n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů. 

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena bezfalcové zárubně Duo
pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena bezfalcové zárubně Duo
pro dvoukřídlé dveře

W01 W02 W03 W04

252 / 302,40 252 / 302,40 252 / 302,40 252 / 302,40

W05 W06 W07
252 / 302,40 252 / 302,40 252 / 302,40

240 241 242
jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. 
Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách 
intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

LAMISTONE CPL

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256
světlý nugát V

NOVINKA

293 296
antracit Royal polský jasan

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky s děleným štítkem viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač



26

DECO, DECO Vario

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami potaženými laminátem CPL 
o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm nebo lamináty HPL (po konzultaci s obchodním 
oddělením), výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard DECO sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
 ∙ standard DECO Vario sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo 
o tloušťce 4 mm

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí 03SD použít 
bezpečnostní kalené sklo - verze 03SD

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně  
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) 

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: 60”+„60”; 60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

potažení laminátem CPL 0,15 mm, barevně sladěno s dekorem laminátu povrchu 
dveřního křídla- netýká se kovové zárubně

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO
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00 02 SM 03 SD 04 SD 05 SD
laminát CPL 0,2 mm 103 / 123,60 123 / 147,60 136 / 163,20 139 / 166,80 139 / 166,80

LAMINOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

n KŘÍDLA DECO (verze+ceny)

n KŘÍDLA DECO Vario (verze+ceny)

n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 15 / 18,00

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 30 / 36,00

příplatek za laminát CPL 0,5; 0,7 u „60”, „70”, „80” 37 / 44,40

příplatek za laminát CPL 0,5; 0,7 u „90”, „100”, „110” 55 / 66,00

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

barevné provedení SILKSTONE CPL 83 / 99,60

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

BS0 BS1 BS2
laminát CPL 0,2 mm 205 / 246,00 205 / 246,00 205 / 246,00

BS3 BS4
laminát CPL 0,2 mm 205 / 246,00 205 / 246,00

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením.
POZOR: Barevné provedení zárubně CPL 0,15 mm se nepatrně liší od barevného provedení křídla CPL 0,2 – 0,7 mm. Rozdíl v odstínech vyplývá z technologického procesu výroby laminátů.

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - Str. 66-69

SILKSTONE CPL Povrch s vlastnostmi a odolností LAMINAT CPL 0,5 mm z neopakovatelným efektem struktury pravého 
dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu 
dveří, např. v hotelích, kancelářích.
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profil rámečku Soft

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

rámeček Soft

n PROFIL RÁMEČKU

HP
L* Volitelně lze použít lamináty  

HPL 0,6 - 1,0 mm detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

Příklady odstínů HPL
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Dostupnost po konzultaci 
s obchodním oddělením.
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976 993 994 995 996 997
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ zadlabací zámek s čelem z nerezové oceli verze  WK, WB a WC
 ∙ 3 páry vyztužených pantů (třídílné)
 ∙ zesílení pod dveřní zavírač
 ∙ zabezpečení hrany křídla nerezovou lištou (strana zámku i pantová) 

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90”; „100”; „110”

DECO Invest

n VÝPLNĚn ZÁRUBNĚ

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ křídlo falcový systém: borovicový rám, výplň děrovaná dřevotříska 
 ∙ povrch křídla je obložen oboustanně laminem CPL 0,15 (LAMISTONE); CPL 0,2; 
CPL 0,5; CPL 0,7 nebo HPL 0,8 mm

 ∙ zárubeň: zárubeň pevná kovová, falcový systém z ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm 
se seříznutým těsněním, možnost výběru nastavitelné kovové zárubně – za příplatek

 ∙ zárubeň stříkaná práškovou barvou, barvy standard: bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), 
hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001)

n ZASKLENÍ
 ∙ sklo stvrzené čiré nebo bílé matné 4 mm, na objednávku sklo laminované
 ∙ zasklení pomocí rámů z nerezových lišt nebo typ kulatého okénka

děrovaná 
dřevotříska

FALCOVÝ
SYSTÉM

LAMINOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením.
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bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium
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*

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

HP
L* Volitelně lze použít lamináty   

HPL 0,6 - 1,0 mm 
detaily ke konzultaci s 
obchodním oddělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

Příklady odstínů HPL

720 771 772 779 721 765
bílá buk šedý dub antracit wenge
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višeň ořech premium

Dostupnost po konzultaci 
s obchodním oddělením.

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v 
podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.LAMISTONE CPL

289 531
šedý antracit

258 260 263 265 240 241 242
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

II třída mechanické odolnosti

pevná kovová 
volitelně nastavitelná kovová

plná 
dřevotříska 
(volba)



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 29

PLNĚ SKLENÍ
00 01 02 03 04

LAMISTONE

KŘÍDLO
„70”, „80”, „90” 273 / 327,60 381 / 457,20 430 / 516,00 457 / 548,40 378 / 453,60

„100” 288 / 345,60 395 / 474,00 445 / 534,00 472 / 566,40 393 / 471,60
„110” 302 / 362,40 410 / 492,00 459 / 550,80 486 / 583,20 407 / 488,40

DVEŘE
„70”, „80”, „90” 359 / 430,80 467 / 560,40 517 / 620,40 544 / 652,80 464 / 556,80

„100” 382 / 458,40 489 / 586,80 539 / 646,80 566 / 679,20 487 / 584,40
„110” 396 / 475,20 504 / 604,80 553 / 663,60 580 / 696,00 501 / 601,20

CPL 0,2 mm

KŘÍDLO
„70”, „80”, „90” 278 / 333,60 388 / 465,60 439 / 526,80 466 / 559,20 386 / 463,20

„100” 293 / 351,60 403 / 483,60 453 / 543,60 481 / 577,20 401 / 481,20
„110” 308 / 369,60 417 / 500,40 468 / 561,60 495 / 594,00 415 / 498,00

DVEŘE
„70”, „80”, „90” 365 / 438,00 475 / 570,00 525 / 630,00 553 / 663,60 472 / 566,40

„100” 387 / 464,40 497 / 596,40 548 / 657,60 575 / 690,00 495 / 594,00
„110” 402 / 482,40 511 / 613,20 562 / 674,40 589 / 706,80 509 / 610,80

CPL 0,5 mm

KŘÍDLO
„70”, „80”, „90” 304 / 364,80 413 / 495,60 464 / 556,80 492 / 590,40 411 / 493,20

„100” 319 / 382,80 428 / 513,60 478 / 573,60 506 / 607,20 425 / 510,00
„110” 333 / 399,60 443 / 531,60 493 / 591,60 521 / 625,20 440 / 528,00

DVEŘE
„70”, „80”, „90” 390 / 468,00 500 / 600,00 550 / 660,00 578 / 693,60 497 / 596,40

„100” 413 / 495,60 522 / 626,40 572 / 686,40 600 / 720,00 520 / 624,00
„110” 427 / 512,40 537 / 644,40 587 / 704,40 615 / 738,00 534 / 640,80

CPL 0,7 mm

KŘÍDLO
„70”, „80”, „90” 307 / 368,40 416 / 499,20 467 / 560,40 495 / 594,00 414 / 496,80

„100” 321 / 385,20 431 / 517,20 482 / 578,40 509 / 610,80 429 / 514,80
„110” 336 / 403,20 445 / 534,00 496 / 595,20 524 / 628,80 444 / 532,80

DVEŘE
„70”, „80”, „90” 393 / 471,60 503 / 603,60 554 / 664,80 581 / 697,20 501 / 601,20

„100” 416 / 499,20 525 / 630,00 576 / 691,20 603 / 723,60 523 / 627,60
„110” 430 / 516,00 540 / 648,00 591 / 709,20 618 / 741,60 538 / 645,60

n KŘÍDLA DECO Invest (verze+ceny)

n DOPLŇKY

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti 8 / 9,60

nerezová ventilační mřížka viz str. 103

nerezová klika a spodní rozeta viz str. 112

nerezový ventilační panel viz str. 103

samozavírač viz str. 100

nastavitelná kovová zárubeň viz str. 94

válečkový zámek 39 / 46,80

oboustranný nerezový úchyt 68 / 81,60

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
Cena dveří – křídlo s pevnou kovovou zárubní
Možnost výběru nastavitelné kovové zárubně: cena křídla + cena nastavitelné kovové zárubně pro jednokřídlé dveře

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením.

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

hrana křídla z nerezové oceliOkopový nerezový plech 0,6 mm do dveří DECO Invest

šířka

doplatek za komplet (2 ks)

panel 300 mm spodní panel 300 mm ve výšce kliky

„70” 59 / 70,80 66 / 79,20
„80” 64 / 76,80 70 / 84,00
„90” 69 / 82,80 75 / 90,00

„100” 74 / 88,80 80 / 96,00
„110” 79 / 94,80 84 / 100,80

plech leštěný nebo broušený
dodatečná možnost výběru panelu po konzultaci s technickým oddělením 

POL-SKONE
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n VÝPLNĚ

SIMPLE, ASTOR, GRAF

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalení sklo SIMPLE 01,02

FALCOVÝ SYSTÉM standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm
BEZFALCOVÝ SYSTÉM standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”, „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ „90” falcová verze (nestandardní šířka, světlá šířka průchodu 874 mm - nastavitelná DIN; 
877 mm - nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná); rozměry na vnější straně zárubně 
(pevná 963 mm, nastavitelná - 969 mm, nastavitelná DIN - 918 mm); rozměr křídla u dveří 
„90” - 888x1970 mm (nastavitelná DIN); 892x1970 mm (ASTOR, GRAF)

 ∙ „90” bezfalcová verze; rozměry na vnější straně zárubně (pevná, nastavitelná - 986 mm, 
nastavitelná DIN - 945 mm); rozměr křídla u dveří „90” - 918x2040 mm (nastavitelná DIN); 
892x1970 mm (ASTOR, GRAF)

 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „70” +„70”, „70”+„80”; „80”+„80”
 ∙ dvoukřídlé SIMPLE: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70” +„70”, 
„70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba) 
SIMPLE

plná dřevotříska 
(volba)

SIMPLE, 
GRAF

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO
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n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 
(týká se dveří SIMPLE, SIMPLE DUO) 15 / 18,00

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 30 / 36,00

výplň z děrované dřevotřískové desky (netýká se 
dveří ASTOR, GRAF) 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky (netýká se dveří 
ASTOR) 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) (netýká se ASTOR, GRAF) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) (netýká se ASTOR, GRAF) +20%

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo - dveře SIMPLE 55 / 66,00

kalené sklo - dveře GRAF (1 sklo) 22 / 26,40

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se „90” ASTOR, GRAF) viz str. 74-77

horní lišta pro zárubně SYSTÉM DIN/DUO/Q-SYSTÉM 
- 1 ks (NCSs 0500-N) 56 / 67,20

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n KŘÍDLA GRAF (verze+ceny) hladký povrch

S0 S1 S2 S3 S4 S5
119 / 142,80 138 / 165,60 157 / 188,40 175 / 210,00 194 / 232,80 213 / 255,60

n KŘÍDLA ASTOR (verze+ceny) hladký povrch

00 01SM 01S6 01S8 01S10
119 / 142,80 158 / 189,60 191 / 229,20 201 / 241,20 212 / 254,40

n KŘÍDLA SIMPLE (verze+ceny) hladký povrch

00 01 02 03 04
119 / 142,80 175 / 210,00 194 / 232,80 175 / 210,00 138 / 165,60

STŘÍKANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů) – příplatek podle tabulky 
barev - str. 105 (min. 2 ks)

n DOPLŇKY 

horní lišta a obložková lišta zárubně Q-SYSTÉM (ZJ)

rámeček a příčka Simple vzor Astor rámeček Graf

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.
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Standardní výška
Vyšší

*V případě kovové zárubně je klika v nestandardní výšce.

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

SIMPLE, ASTOR, GRAF 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60
ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%
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CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma lisovanými natíranými deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ dřevěné příčle systém POL-SKONE

FALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ standard: CLASSIC ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra); standard: CLASSIC LUX, 
FIORD sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

 ∙ volitelně: CLASSIC LUX, FIORD ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra)
BEZFALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

„medová plástev” plná dřevotříska
(opcja)

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 33

n KŘÍDLA CLASSIC (verze+ceny) povrch se strukturou dřeva

n KŘÍDLA CLASSIC Lux (verze+ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA FIORD (verze+ceny) hladký povrch

00 01 03SD 03 02S8
108 / 129,60 143 / 171,60 143 / 171,60 174 / 208,80 174 / 208,80

00 01SM 01SD 01S6 01S10
108 / 129,60 143 / 171,60 143 / 171,60 174 / 208,80 188 / 225,60

00 01SM 01SD 01S6 01S10
69 / 82,80 99 / 118,80 99 / 118,80 122 / 146,40 130 / 156,00

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n DOPLŇKY

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN/DUO/ Q-SYSTÉM 
- 1 ks (NCSs 0500-N) 56 / 67,20

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

STŘÍKANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů) – příplatek podle tabulky 
barev - str. 105 (min. 2 ks)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RAL a NCS 
(kromě metalických)

NE
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

CLASSIC, CLASSIC Lux, 
FIORD 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60

ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%
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DESKOVÉ

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo 
- VERZE 02 SD, 03 SD

FALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm 
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

35

n KŘÍDLA DESKOVÉ (verze+ceny) hladký povrch n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 15 / 18,00

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 30 / 36,00

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo - VERZE 02 SD 22 / 26,40

kalené sklo - VERZE 03 SD 55 / 66,00

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

00 02 SM 02 S6

100 / 120,00 128 / 153,60 211 / 253,20

02 SD 03 SD 04 SD 05 SD

166 / 199,20 179 / 214,80 166 / 199,20 166 / 199,20

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

STŘÍKANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ n DOPLŇKY 

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických 
odstínů) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks)

panel z nerezové oceli

dveřní zavírač

mřížka z nerezové oceli

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - Str. 66-69

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RAL a NCS 
(kromě metalických)

profil rámečku DESKOVÉ

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

DESKOVÉ 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60
ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%
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TIARA

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natíranými HDF deskami s vložkami z ozdobných 
hliníkových lišt

 ∙ výplň tvoří plná dřevotříska

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”– 2 ks, „90” – 3 ks) (do zárubně 
pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom-satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” - volitelně za příplatek: „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60+60”; „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”; „70+80”;  
„70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

FALCOVÝ
SYSTÉM

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 37

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří 
do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří 
do 90 mm) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím) 

8 / 9,60

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dekorační hliníkové lišty v černé barvě bez příplatku

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

n KŘÍDLA TIARA (verze+ceny)

W01 W02 W03
STŘÍKANÉ 179 / 214,80 179 / 214,80 179 / 214,80

W04 W05 W06
STŘÍKANÉ 179 / 214,80 219 / 262,80 179 / 214,80

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů) – příplatek podle tabulky 
barev - str. 105 (min. 2 ks)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RAL a NCS 
(kromě metalických)

n DOPLŇKY

ukončení dekoračních lišt

hliníkové ozdobné lišty
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Vyšší

10
55

 m
m

 –
 d

ve
ře

 s 
po

lod
rá

žk
ou

; 1
04

0 
m

m
 –

 d
ve

ře
 b

ez
 p

olo
dr

áž
ky

10
55

 m
m

 –
 d

ve
ře

 s 
po

lod
rá

žk
ou

; 1
04

0 
m

m
 –

 d
ve

ře
 b

ez
 p

olo
dr

áž
ky

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

TIARA 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60

ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%
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FORTIMO

FALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN DUO (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná VERTIGO nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený hladkými HDF deskami s dýhovaným 
povrchem, panel svislá kresba

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70”, „80” – 2 ks, „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90” - volitelně za příplatek - „100” (rozměr skleněné tabule 
jako u „90”)

 ∙ dvoukřídlé: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 39

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

rozměr „100” +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, zasklení 
možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

n KŘÍDLA FORTIMO (verze+ceny)

W01 W01S1 W02 W02S2

186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20

W03 W03S1 W04 W04S2

186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

260 263 265 240 241 242
bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA



40

VERTIGO

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami, celé křídlo 
je natřeno

n ZASKLENÍ
 ∙ kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový 
knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté: (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”, „70”, „80”, „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, 
„80+90”, „90+90”



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 41

W00 0SD W02 W02S1 W02S2
FALCOVÝ SYSTÉM 281 / 337,20 281 / 337,20 318 / 381,60 318 / 381,60 318 / 381,60

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
DUO 318 / 381,60 318 / 381,60 354 / 424,80 354 / 424,80 354 / 424,80

W03 W03S1 W03S2 W03S3
FALCOVÝ SYSTÉM 318 / 381,60 318 / 381,60 318 / 381,60 318 / 381,60

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
DUO 354 / 424,80 354 / 424,80 354 / 424,80 354 / 424,80

STŘÍKANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů) – příplatek podle tabulky 
barev - str. 105 (min. 2 ks)

000
bílá
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RAL a NCS (kromě 
metalických)

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti - netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím

8 / 9,60

 ventilační seříznutí 19 / 22,80

dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm +10%

 posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu,  
systém Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

n KŘÍDLA VERTIGO (verze+ceny) n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

profil rámečku

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

VERTIGO 103 / 123,60 139 / 166,80 165 / 198,00 190 / 228,00
ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%
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n ZÁRUBNĚ

VERTIGO Lux

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN DUO (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná VERTIGO nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám z lepeného vrstveného dřeva, rámy a výplň dýhované přírodní tapetou 
přírodní ořech, limba, evropský dub, kolekce RETRO, LIMBA

n ZASKLENÍ
 ∙ kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”, „90” – 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový 
knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté: (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”, „70”, „80”, „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, 
„80+90”, „90+90”



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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W00 0SD W02 W02S1 W02S2
FALCOVÝ SYSTÉM 281 / 337,20 281 / 337,20 318 / 381,60 318 / 381,60 318 / 381,60

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
DUO 318 / 381,60 318 / 381,60 354 / 424,80 354 / 424,80 354 / 424,80

W03 W03S1 W03S2 W03S3
FALCOVÝ SYSTÉM 318 / 381,60 318 / 381,60 318 / 381,60 318 / 381,60

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
DUO 354 / 424,80 354 / 424,80 354 / 424,80 354 / 424,80

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

dedikovaná zárubeň Vertigo (pouze bezfalcový 
systém) viz str. 89

posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu, 
systém Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

n KŘÍDLA VERTIGO Lux (verze+ceny) n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

dedikovaná zárubeň Vertigo
(pouze bezfalcový systém, jednokřídlové)

profil rámečku

Způsob napojeni panelu a listy

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

312 334
limba evropský dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

kolekce I kolekce III

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  
Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

340 376 377 390 404 405
eben ocelový dub platinový dub přírodní ořech tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKANOVINKA
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DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario

n VÝPLNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁRUBNĚ

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň 
tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

 ∙ DECO Lux - profilovaný rámeček
 ∙ DECO Lux Soft - půlkulatý rámeček 
n ZASKLENÍ

 ∙ standard DECO Lux, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario sklo bílé matné o tloušťce 
4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), 
nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA / 
kolekce VII - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové 
šroubované; („60”, „70”, „80” - 2 ks, „90” - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”
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Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

BS1 BS2 BS3 BS4
KOLEKCE I 150 / 180,00 170 / 204,00 191 / 229,20 211 / 253,20

KOLEKCE II 157 / 188,40 177 / 212,40 197 / 236,40 217 / 260,40
KOLEKCE III 170 / 204,00 190 / 228,00 210 / 252,00 230 / 276,00

KOLEKCE VII 208 / 249,60 241 / 289,20 261 / 313,20 281 / 337,20
RETRO - dýha dub 208 / 249,60 241 / 289,20 261 / 313,20 281 / 337,20

LIMBA - dýha limba 208 / 249,60 241 / 289,20 261 / 313,20 281 / 337,20

n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00 

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm 
(bezfalcový systém) +20%

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):  

verze 03SD, 02S6 55 / 66,00

verze BS 22 / 26,40

verze 02SM 15 / 18,00

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

00 02 SM 03 SD 02 S6
KOLEKCE I 130 / 156,00 143 / 171,60 166 / 199,20 204 / 244,80

KOLEKCE II 137 / 164,40 151 / 181,20 174 / 208,80 215 / 258,00
KOLEKCE III 150 / 180,00 165 / 198,00 191 / 229,20 235 / 282,00

KOLEKCE VII 182 / 218,40 208 / 249,60 248 / 297,60 285 / 342,00
RETRO - dýha dub 182 / 218,40 208 / 249,60 248 / 297,60 285 / 342,00

LIMBA - dýha limba 182 / 218,40 208 / 249,60 248 / 297,60 285 / 342,00

n KŘÍDLA DECO Lux, DECO Lux Soft (verze+ceny)

n KŘÍDLA DECO Lux Soft Vario (verze+ceny)

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro dvoukřídlé bez falcové/bezfalcové dveře

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

311 312 323 326 332 334
světlý dub limba rustikální dub buk javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III

kolekce VII

n PROFILY RÁMEČKŮ

DECO Lux DECO Lux Soft, 
DECO Lux Soft Vario

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - Str. 66-69

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

340 373 374 375 376 377 390 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub přírodní ořech tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKANOVINKA
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SEMPRE

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n TYPY ZASKLENÍ SEMPRE

VZOR / 
DRUH SKLA

vzor W04 - tloušťka 6 mm

vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené

vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm

BARVY matné bílé matné hnědé grafit satén
240, 241, 242, 258, 260, 276,  

288, 289, 294, 296 X

256, 263, 265, 292, 295, 297 X

293, 531 X

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE
 ∙ vzor W00, W04 panely svislá kresba
 ∙ vzor W02-W02A, W03-W03A panely vodorovná kresba
 ∙ vzor Z/AZ jednostranně vložená DRY-WIPE magnetická tabule v černé barvě*
 ∙ vzor WL Z, WL A/Z jednostranné zrcadlo

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” – 3 ks) (do zárubně 
pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

*Křídový popisovač ke dveřím s tabulí ZDARMA
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A
206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A
206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20

W00 W01 W04 W05 Z WL Z
A/Z WL A/Z

196 / 235,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 233 / 279,60 306 / 367,20

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE (verze+ceny)

panel - vodorovná kresba, 
dveřní výplň - vodorovná kresba

dřevěný rám obložený 
dvěma hladkými HDF 

deskami s povrchovou 
úpravou LAMISTONE CPL, 

SILKSTONE

n PROFIL DVEŘÍ

SEMPRE  
verze W02P-W02A, W03P-W03A

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 240 241 242
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

Z - tabule na straně závěsů

A/Z - tabule na protější straně od závěsů

TABULE ZRCADLO

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA
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n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Alu

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, 
SILKSTONE

 ∙ panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” – 3 ks) (do zárubně 
pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Alu
VZOR / DRUH SKLA vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm

BARVY matné bílé matné hnědé grafit satén
240, 241, 242, 258, 260,  
276, 288, 289, 294, 296 X

256, 263, 265, 292, 295, 297 X

293, 531 X
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

W02P W02 W02S1
317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40

317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40

W02S2 W02S3 W02S4 W02A
317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40

317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A
317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40 317 / 380,40

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE Alu (verze+ceny)

panel - vodorovná kresba, 
dveřní výplň - vodorovná kresba

ozdobné hliníkové lišty

n PROFIL DVEŘÍ

dřevěný rám obložený 
dvěma hladkými HDF 

deskami s povrchovou 
úpravou LAMISTONE CPL, 

SILKSTONE

SEMPRE Alu 
verze W02P-W02A, W03P-W03A

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.LAMISTONE CPL

258 260 263 265 240 241 242
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA



50

SEMPRE Onda

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, 
SILKSTONE, panely se strukturovaným povrchem

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)
 ∙ verze W01, W02: kalené sklo: bílé matné, hnědé matné

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” – 3 ks) (do zárubně 
pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Onda
VZOR  vzor W03, W04, W05, W07, W08 vzor W01, W02

DRUH SKLA tloušťka 4 mm tloušťka 4 mm kalené

BARVY
matné 

bílé
matné 
hnědé

grafit 
satén

matné 
bílé

matné 
hnědé

grafit 
satén

240, 241, 242, 258, 260, 276,  
288, 289, 294, 296

x x

293, 531 x x

256, 263, 265, 292, 295, 297 x x



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

51

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

W04 W05 W07 W08

206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20

W00 W01 W02 W03

206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20 206 / 247,20

n KŘÍDLA SEMPRE Onda (verze+ceny)

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

strukturovaný povrch

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými HDF deskami 
s povrchovou úpravou 

SILKSTONE, LAMISTONE CPL

n PROFIL DVEŘÍ

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 240 241 242
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA

panel 
se strukturovaným 

povrchem
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n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Lux

n TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Lux
VZOR / 

DRUH SKLA

vzor W04 - tloušťka 6 mm

vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené

vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm

BARVY matné bílé matné hnědé

311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382,  
383, 611, 373, 374, 375, 376, 377 X

351, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 X

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem
 ∙ panely vodorovná kresba
 ∙ vzor Z/AZ jednostranně vložená DRY-WIPE magnetická tabule v černé barvě*
 ∙ vzor WL Z, WL A/Z jednostranné zrcadlo
n ZASKLENÍ

 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé (viz tabulka zasklení)
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), 
nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

*Křídový popisovač ke dveřím s tabulí ZDARMA
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n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

dekorační hliníkové lišty v černé barvě

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE Lux (verze+ceny)

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

panel - vodorovná kresba,  
dveřní výplň - vodorovná kresba

panel - vodorovná kresba,  
dveřní výplň - vodorovná kresba

W00 W01 W04 W05 Z WL Z
A/Z WL A/Z BAREVNÉ PROVEDENÍ

278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 316 / 379,20 393 / 471,60 311; 323

319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 357 / 428,40 433 / 519,60
312; 332; 334; 351; 370; 371; 372;  
373; 374; 375; 376, 377, 380; 381; 382; 
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A BAREVNÉ PROVEDENÍ
278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 311; 323

319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80
312; 332; 334; 351; 370; 371; 372;  
373; 374; 375; 376, 377, 380; 381; 382; 
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A BAREVNÉ PROVEDENÍ
278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 278 / 333,60 311; 323

319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80 319 / 382,80
312; 332; 334; 351; 370; 371; 372;  
373; 374; 375; 376, 377, 380; 381; 382; 
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými HDF deskami 

s dýhovaným povrchem

n PROFIL DVEŘÍ

SEMPRE Lux 
verze W02P-W02A, W03P-W03A

Z - tabule na straně závěsů

A/Z - tabule na protější straně od 
závěsů

TABULE ZRCADLO

DÝHOVANÉ

332 334 351
javor evropský dub marrone

kolekce III kolekce IV

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

kolekce I

311 312 323
světlý dub limba rustikální dub

kolekce II

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

373 374 375 376 377 404 405
dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA
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n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Lux Alu

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

n TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Lux Alu
VZOR / DRUH SKLA vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm

BARVY matné bílé matné hnědé

311, 312, 323, 334, 332, 370, 371 
380, 381, 382, 383, 611, 373, 374, 375, 376, 377 X

351, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 X

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem
 ∙ panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

n ZASKLENÍ
 ∙  výměnné: matné bílé, matné hnědé (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” 
– 3 ks) (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), 
nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90
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BAREVNÉ PROVEDENÍ W02P W02 W02S1
311; 323 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80

312; 332; 334; 351; 370; 371; 372; 373;  
374; 375; 376, 377, 380; 381; 382;  

383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621
439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80

BAREVNÉ PROVEDENÍ W02S2 W02S3 W02S4 W02A
311; 323 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80

312; 332; 334; 351; 370; 371; 372; 373;  
374; 375; 376, 377, 380; 381; 382;  

383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621
439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

BAREVNÉ PROVEDENÍ W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A
311; 323 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80 399 / 478,80

312; 332; 334; 351; 370; 371; 372; 373;  
374; 375; 376, 377, 380; 381; 382;  

383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621
439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80 439 / 526,80

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE Lux Alu (verze+ceny)

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými HDF deskami 

s dýhovaným povrchem

n PROFIL DVEŘÍ

SEMPRE Lux Alu 
verze W02P-W02A, W03P-W03A

DÝHOVANÉ

332 334 351
javor evropský dub marrone

kolekce III kolekce IV

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

kolekce I

311 312 323
světlý dub limba rustikální dub

kolekce II

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

373 374 375 376 377 404 405
dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA
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n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Inserto

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panely se 
strukturovaným povrchem

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, 
tmavý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), 
nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná) 

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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n KŘÍDLA SEMPRE Inserto (verze+ceny)

W01 W02
380 / 456,00 380 / 456,00

W03 W04 W05

380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

DÝHOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

panel se strukturovaným povrchem, sklodýhovaná deska, panel se 
strukturovaným povrchem

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

n PROFIL DVEŘÍ

334
evropský dub

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

panel se strukturovaným 
povrchem

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými HDF deskami 

s dýhovaným povrchem

dveřní výplň dýhovaná

panel se strukturovaným 
povrchem



58

n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Sense

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem,  
panely s hluboce strukturovaným povrchem - imitace struktury dřeva

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý 
ořech, černý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” 
– 3 ks) (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

n KŘÍDLA SEMPRE Sense (verze+ceny)

W01 W02 W03 W04
380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00

W05 W06 W07 W08
380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

DÝHOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce V

hluboká struktura dřeva na panelech

hluboká struktura dřeva na panelech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

n PROFIL DVEŘÍ

431 432 433
přírodní dub středně světlý ořech ořech černý

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými HDF deskami 

s dýhovaným povrchem

dýhovaná deska

panel s hlubokou 
strukturou dřeva
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n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Gravi

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami pokrytý dýhou, panely a výplně 
dýha přírodní dub s 3D efektem

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”, „90” – 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový 
knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté: (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”, „70”, „80”, „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙  dvoukřídlé: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, 
„80+90”, „90+90”



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 61

struktura povrchu 
SEMPRE GRAVI

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) +10%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE Gravi (verze+ceny)

DÝHOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

W01 W02 W03

380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00

W04 W05 W06

380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00

n ZASKLENÍ

matné bílé matné hnědé

334
evropský dub

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
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SEMPRE Verse

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

n ZÁRUBNĚ

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO DUO

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN DUO (ZD)

nastavitelná nebo pevná kovová
NOVINKA

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným 
povrchem nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

n ZASKLENÍ
 ∙ volitelně: kalené sklo Decormat bílý, Decormat hnědý, grafit satén (vzor W01-W04, viz 
tabulka zasklení)

 ∙ volitelně kalené sklo: bílé, hnědé (vzor W08), bílé (vzor W07)
 ∙ volitelně kalené sklo: bílé matné, hnědé matné, grafit satén (vzor W05)
 ∙ volitelně kalené sklo: bílé sklo (vzor W01-W04)
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FALCOVÝ SYSTÉM

 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná 
RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA / kolekce IV 
- čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III, LAMISTONE CPL/
SILKSTONE - čepové šroubované; („60”, „70”, „80” - 2 ks, „90” - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM 
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ POZOR: nevyrábí se v „60”
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od matného bílého a matného hnědého skla.

n TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Verse
VZOR /

DRUH SKLA
 vzor W01, W02, W03, W04 - 

tloušťka 4 mm kalené
vzor W05 - tloušťka 6 mm 

kalené

BARVY decormat 
bílá

decormat 
hnědé

grafit 
satén

matné 
bílé

matné 
hnědé

grafit 
satén

240, 241, 242, 258, 260, 276, 288, 294,  
296, 311, 312, 323, 334, 370, 371, 373, 374,  

375, 380, 381, 382, 383, 611
X X

256, 263, 265, 292, 295, 297,  
351, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 X X

293, 531 X X
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Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

n KŘÍDLA SEMPRE Verse (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

ventilační seříznutí (netýká se W07, W08) 19 / 22,80
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium viz str. 74-77
doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 100-104

kliky viz str. 112
bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

UPOZORNĚNÍ! Nelze použít dveřní zavírač

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

W03P W01 W02 W03 W04
LAMISTONE CPL, 

SILKSTONE 252 / 302,40 325 / 390,00 325 / 390,00 325 / 390,00 325 / 390,00

DÝHOVANÉ 303 / 363,60 380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00 380 / 456,00

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

311 312 323
světlý dub limba rustikální dub

kolekce I kolekce II

334 351
evropský dub marrone

kolekce III kolekce IV

viz seznam zasklení - str. 101

Verze W08 bílá / hnědá; W07 bílá

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.  
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

rám z lepeného 
vrstveného 

dřeva obložený 
dvěma hladkými 

HDF deskami 
s dýhovaným 

povrchem nebo 
povrchovou úpravou 

LAMISTONE CPL, 
SILKSTONE

n PROFIL DVEŘÍ

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od matného 
bílého a matného hnědého skla.

W05 W07 W08
LAMISTONE CPL, 

SILKSTONE 178 / 213,60 251 / 301,20 251 / 301,20

DÝHOVANÉ 303 / 363,60 380 / 456,00 380 / 456,00

n ZASKLENÍ - bílé, hnědé

W08 - STACCATTOW07 - BLUR

W01
Decormat bílé, Decormat 

hnědé, grafit satén

W05
bílé matné, hnědé 
matné, grafit satén

W02-W04
Decormat bílé,  

Decormat hnědé, grafit satén

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

SEMPRE Verse
verze W03P, W01, W02, W03, W04

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.LAMISTONE CPL

258 260 263 265 240 241 242
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

256 276
světlý nugát V polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA

340 373 374 375 376 377 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA
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INTERSOLID II

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

nastavitelná DIN (ZP) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

FALCOVÝ
SYSTÉM

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
 ∙ dřevěné dělící příčky Systém POL-SKONE

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), 
nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90” – volitelně za příplatek - „100”; „110”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”
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Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6
KOLEKCE I 252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20

KOLEKCE II 277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40
KOLEKCE III 290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40

RETRO, LIMBA 303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60

04 04 S8 05 05 S8 06 06 S8
KOLEKCE I 252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20

KOLEKCE II 277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40
KOLEKCE III 290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40

RETRO, LIMBA 303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60

07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10
KOLEKCE I 252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20

KOLEKCE II 277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40
KOLEKCE III 290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40

RETRO, LIMBA 303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60

n KŘÍDLA INTERSOLID II (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 74-77

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka (netýká se verze 10, 11), 
možnosti ventilace

viz str. 100-104

kliky viz str. 112

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

10* 10 S6* 11* 11 S8*
252 / 302,40 306 / 367,20 252 / 302,40 306 / 367,20

277 / 332,40 337 / 404,40 277 / 332,40 337 / 404,40

290 / 348,00 352 / 422,40 290 / 348,00 352 / 422,40

303 / 363,60 363 / 435,60 303 / 363,60 363 / 435,60

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

kolekce III

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů. 

*k
 d

isp
oz

ici
 v 

šíř
ce

 „8
0”

 a 
„9

0”

profil rámečku INTERSOLID II

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

340 373 374 375 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

n KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří s výjimkou vzoru 10, 11)

Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat

n PROFIL DVEŘÍ

KULATÉ OKÉNKO BMD

Ø 240, 320, 350, 400 mm
pohled ze strany závěsů

výplň z MDF dýhovaná 
přírodní dýhou

zárubeň z borovicového dřeva 
dýhovaná přírodní dýhou

dřevěný rám obložený dvěma 
HDF deskami dýhovanými 
přírodní dýhou
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FALCOVÝ
SYSTÉM

ZVUKOTĚSNÉ

n KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP A)
 ∙ křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený 
HDF deskou, výplň tvoří plná dřevotříska, křídlo je vybaveno padacím těsněním

 ∙ možnost použití hliníkových ozdobných lišt

n PARAMETRY
S kovovou zárubní - třída 27 dB
Se dřevěnou zárubní – třída 27 dB
S nastavitelnou zárubní DIN – třída 27 dB

n DOPLŇKOVÉ INFORMACE
 ∙ Technické schválení Institutu stavební techniky (ITB): AT - 15-6411/2016

n KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP B)*
 ∙ křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený 
HDF deskou, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, křídlo je vybaveno 
padacím těsněním

n PARAMETRY
S kovovou zárubní - třída 32 dB
Se dřevěnou zárubní – třída 32 dB
S nastavitelnou zárubní DIN – třída 37 dB

n DOPLŇKOVÉ INFORMACE
 ∙ Technické schválení Institutu stavební techniky (ITB): AT - 15-6411/2016

*změna modulu výšky v odstupech 50 mm

n ZÁRUBNĚn ZÁRUBNĚ

s nastavitelnou zárubní Systém DIN s pevnou zárubní Systém POL-SKONE s nastavitelnou zárubní Systém 
POL-SKONE, Q-SYSTÉM s kovovou zárubní

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

standardní výška maximální výška standardní výška maximální výška standardní výška maximální výška standardní výška maximální výška

2043 mm 2243 mm*
2064 mm 2464 mm* 2067 mm 2467 mm* 2078 mm 2278 mm*

„110” - -

Zvukotěsné dveře typ A, typ B 
verze s polodrážkou

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná NOSTRE (ZS) pevná dřevěná nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná DIN (ZP) nastavitelná NOSTRE (ZS) pevná dřevěná nastavitelná nebo pevná kovová

*Zvukotěsné dveře TYP B se nevyrábí v modelech Astro Lux
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n KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÉ (verze+ceny) n DOPLŇKY
 ∙ rozměr „110” + 20%
 ∙ antipanikové madlo
 ∙ dveřní zavírač s horní montáží
 ∙ elektronické zámky
 ∙ elektrický zámek (averzní nebo reverzní)
 ∙ výzdoby
 ∙ štítky s kontrolou přístupu
 ∙ verze s H kresbou dřeva (příplatek k ceně křídla 11 / 13,20)

n PŘÍSLUŠENSTVÍ
 ∙ zadlabaný zámek
 ∙ tři nastavitelné čepové závěsy

 Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

00

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

n BAREVNÉ PROVEDENÍ (verze s H kresbou dřeva k dispozici pouze na povrchu křídla)

DÝHOVANÉ

311 312 326 323 332 334
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III

351
marrone

kolekce IV

*U investičních poptávek 
dostupný po konzultaci 
s obchodním oddělením  
(za příplatek)

Příklady odstínů HPL

LAMINOVANÉ

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

HP
L*

CP
L 

0,
2 

m
m

Volitelně lze použít 
lamináty   
HPL 0,6 - 1,0 mm 

  
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

STŘÍKANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RAL a NCS 
(kromě 
metalických)

detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H

269 240 241 242
jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

SILKSTONE CPL

CP
L 

0,
5 

m
m

  
976 993 994 995
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal

  
996 997
polský jasan nugát Royal

340 373 374 375 376 377 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

SILKSTONE

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

plné (TYP A)

ECO TOP 140 / 168,00
HIGH TOP 173 / 207,60

LAMISTONE CPL 173 / 207,60
SILKSTONE 173 / 207,60

STŘÍKANÉ*** 
(bílá NCS S 0500N) 191 / 229,20

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm 188 / 225,60
SILKSTONE CPL 270 / 324,00

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*

DÝ
HO

VA
NÉ

Kolekce I 228 / 273,60
Kolekce II 235 / 282,00

Kolekce III 248 / 297,60
Retro, Limba,  

Kolekce IV, VII 281 / 337,20

plné (TYP B)

ECO TOP 325 / 390,00
HIGH TOP 325 / 390,00

LAMISTONE CPL 325 / 390,00
SILKSTONE 325 / 390,00

STŘÍKANÉ*** 
(bílá NCS S 0500N) 358 / 429,60

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm 325 / 390,00
SILKSTONE CPL 407 / 488,40

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*
DÝHOVANÉ 

Kolekce I, II, III, IV, VII, Retro, Limba 362 / 434,40

Cena zvukotěsných dveří = cena křídla + cena zárubně

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

ZVUKOTĚSNÉ 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60
ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%

ECO TOP

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA



68

n ZÁRUBNĚ

pevná Duo

DUO

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

ZVUKOTĚSNÉ DUO

Doplatky za atypické výšky dveří najdete v Cenníku technických dveří.

s pevnou zárubní DUO, s nastavitelnou zárubní DUO
jednokřídlové dveře dveře dvoukřídlé dveře

typ standardní výška maximální výška typ standardní výška maximální výška
„60”

2083 mm 2483 mm*

„60”+„60”

2083 mm 2483 mm*

„70” „60”+„70”
„80” „70”+„70”, „60”+„80”
„90” „70”+„80”, „60”+„90”

„80”+„80”, „70”+„90”
„80”+„90”
„90”+„90”

*změna modulu výšky v odstupech 50 mm

Zvukotěsné dveře typ A DUO, typ B DUO 
bezfalcová verze

n URČENÍ
Otvíravé dveře jsou z hlediska stavebnictví určeny jako interiérové dveře, které tvoří 
otvorovou výplň ve vnitřních stěnách mezi místnostmi.

n PARAMETRY
Neprůzvučnost Typ A DUO:

 ∙ s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO) 
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře – třída 27 dB

Neprůzvučnost Typ B DUO:
 ∙ s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO) 
- jednokřídlé dveře – třída 37 dB 
- dvoukřídlé dveře – třída 32 dB [koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti dosažené 
během zkoušek dveří „90+90” RW(C, Ctr) = 36 (-1, -2) dB]

Mechanická trvanlivost: 2. třída požadavků mechanické trvanlivosti, tj. střední provoz

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
Křídlo v provedení bez polodrážky. Konstrukci křídla tvoří rám z dřeva jehličnatých stromů 
obložený oboustranně HDF deskami. Výplň u typu A tvoří plná dřevotřísková deska, u typu 
B speciální konstrukce POL-SKONE. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

n POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA
Hladký lakovaný povrch, dýhovaný, potažený laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, 
potažený laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.

n ZÁRUBEŇ
 ∙ Pevná, borovicová zárubeň DUO – volitelně s krycími lištami, čtvrtválcem nebo dřevěná 
nastavitelná zárubeň DUO s rozšiřujícími panely a rohovými obložkami.

 ∙ Lakovaná, dýhovaná nebo foliovaná zárubeň v barvě podle odstínu křídla.

n PŘÍSLUŠENSTVÍ
Standardní vybavení

 ∙ krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – „60”-„80” - 2 ks (do výšky 2150 mm); 
„90” – 3 ks

 ∙ zámek: 
- jednokřídlé dveře – magnetický zámek na patentní vložku nebo klíč 
- dvoukřídlé dveře – zámek se střelkou a závorou na patentní vložku nebo klíč

 ∙ padací těsnění
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n KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÉ DUO (verze+ceny) n DOPLŇKY

n MONTÁŽ DVEŘÍ

 ∙ rozměr „110” + 20%
 ∙ svrchní skrytý nebo dveřní zavírač
 ∙ dodatečný zadlabací nebo svrchní zámek
 ∙ svrchní elektromagnetické zámky značek: ASSA ABLOY, 
DORMA nebo GEZE

 ∙ kukátko
 ∙ verze s H kresbou dřeva (příplatek k ceně křídla 11 / 13,20)

 ∙ montáž dveří na montážní pěnu

00

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ (verze s H kresbou dřeva k dispozici pouze na povrchu křídla)

DÝHOVANÉ

311 312 326 323 332 334
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III

351
marrone

kolekce IV

*U investičních poptávek 
dostupný po konzultaci 
s obchodním oddělením  
(za příplatek)

Příklady odstínů HPL

LAMINOVANÉ

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

HP
L*

CP
L 

0,
2 

m
m

Volitelně lze použít 
lamináty   
HPL 0,6 - 1,0 mm 

  
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

STŘÍKANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RAL a NCS 
(kromě 
metalických)

detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

SILKSTONE CPL

CP
L 

0,
5 

m
m

  
976 993 994 995
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal

  
996 997
polský jasan nugát Royal

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H

269 240 241 242
jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

340 373 374 375 376 377 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKANOVINKA

SILKSTONE

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením.

plné (TYP A)

ECO TOP 140 / 168,00
HIGH TOP 173 / 207,60

LAMISTONE CPL 173 / 207,60
SILKSTONE 173 / 207,60

STŘÍKANÉ*** 
(bílá NCS S 0500N) 191 / 229,20

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm 188 / 225,60
SILKSTONE CPL 270 / 324,00

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*, SILKSTONE CPL* 

DÝ
HO

VA
NÉ

Kolekce I 228 / 273,60
Kolekce II 235 / 282,00

Kolekce III 248 / 297,60
Retro, Limba,  

Kolekce IV, VII 281 / 337,20

plné (TYP B)

ECO TOP 325 / 390,00
HIGH TOP 325 / 390,00

LAMISTONE CPL 325 / 390,00
SILKSTONE 325 / 390,00

STŘÍKANÉ*** 
(bílá NCS S 0500N) 358 / 429,60

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm 325 / 390,00
SILKSTONE CPL 407 / 488,40

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*, SILKSTONE CPL*
DÝHOVANÉ 

Kolekce I, II, III, IV, VII, Retro, Limba 362 / 434,40

Cena zvukotěsných dveří DUO = cena 
křídla + cena zárubně DUO

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

ZVUKOTĚSNÉ 
DUO 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60

ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%

ECO TOP

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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n VÝPLNĚ

Pevná zárubeň z MDF
Pevná zárubeň 

systém 
POL-SKONE

Nastavitelná zárubeň DIN Nastavitelná zárubeň 
POL-SKONE

typ (Sd) (So) (Sop) (Sd) (So) (Sd) (So) (Sopa) (Sopb) (Sd) (So) (Sop)

„60” 689 709 794 689 709 650 680 750 790 695 715 798
„70” 789 809 894 789 809 750 780 850 890 795 815 898
„80” 889 909 994 889 909 850 880 950 990 895 915 998
„90” 989 1009 1094 989 1009 950 980 1050 1090 995 1015 1098

„60”+„60” 1323 1343 1428 1323 1343 1300 1330 1400 1440 1330 1350 1433
„70”+„70” 1523 1543 1628 1523 1543 1500 1530 1600 1640 1530 1550 1633
„80”+„80” 1723 1743 1828 1723 1743 1700 1730 1800 1840 1730 1750 1833
„90”+„90” 1923 1943 2028 1923 1943 1900 1930 2000 2040 1930 1950 2033

výška (Ho) 2025, (Hd) 2013 (Ho) 2025,  
(Hd) 2013

(Ho) 2019, (Hd) 1993, 
(Hopa) 2043, (Hopb) 2063

(Ho) 2030, (Hd) 2016, 
(Sp): 76; 142; 208; 274

(Hop) 2067

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

nastavitelná 
system DIN

SKLÁDACÍ

nastavitelná 
system Pol-Skone

n ZÁRUBNĚ

V závislosti na použitém typu rámečků,  
se  světlost průchodu zárubní zmenší o: [mm]

Profil A Profil B Profil D Profil E Profil F Profil G
„60” 72 99 101 96 86 85
„70” 77 108 111 105 94 93
„80” 82 118 120 114 101 100
„90” 87 127 130 123 109 108

pevná z MDF pevná system 
Pol-Skone

Omezení světlosti 
průchodu

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
Levé dveře Pravé dveře

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém, dřevěný rám obložený dvěma hladkými, laminovanými, dýhovanými 
HDF deskami

 ∙ výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”, volitelně plná nebo 
děrovaná dřevotříska, bez prahu

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: laminovaná a dýhovaná křídla - sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké 
průhledné sklo o tloušťce 4 mm; ECO TOP, Hi GH TOP - sklo matné bile o tloušťce 
4 mm; RETRO, LIMBA - sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o 
tloušťce 4 mm; křídla v povrchové úpravě LAMISTONE CPL, SILKSTONE – sklo matné 
bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, bílý dub, jilm bělený V, jilm pískový V, 
jilm šedý V, jilm bělený H, jilm pískový H, jilm šedý H, polský dub, jasan Royal, polský 
jasan, šedý, polský jasan H; sklo hnědé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: 
ořech premium, wenge, kaštan Royal, merbau Royal, nugát Royal, světlý nugát; sklo 
grafit satén o tloušťce 4 mm v barevném provedení: antracit Royal, antracit; kolekce V - 
sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé 
o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

 ∙ volitelně: jiné druhy skel

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ vodicí lišta a závěsy skryté nastavitelné v křídle a čepové závěsy šroubované nastavitelné
 ∙ skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „70”+„70”; „80”+„80”; „90”+„90”
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Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

00 D02 00 D02
ECO TOP 75 / 90,00 123 / 147,60 149 / 178,80 246 / 295,20

HIGH TOP 86 / 103,20 135 / 162,00 172 / 206,40 269 / 322,80
LAMISTONE CPL 86 / 103,20 135 / 162,00 172 / 206,40 269 / 322,80

SILKSTONE 86 / 103,20 135 / 162,00 172 / 206,40 269 / 322,80
STŘÍKANÉ*** 

(bílá NCS S 0500N) 104 / 124,80 162 / 194,40 208 / 249,60 323 / 387,60

laminát CPL 0,2 mm 103 / 123,60 152 / 182,40 205 / 246,00 302 / 362,40
SILKSTONE CPL 181 / 217,20 242 / 290,40 295 / 354,00 392 / 470,40

KOLEKCE I 150 / 180,00 198 / 237,60 299 / 358,80 396 / 475,20
KOLEKCE II 157 / 188,40 206 / 247,20 314 / 376,80 411 / 493,20

KOLEKCE III 172 / 206,40 221 / 265,20 344 / 412,80 441 / 529,20
RETRO, LIMBA,  

KOLEKCE IV, V, VI, VII 210 / 252,00 258 / 309,60 419 / 502,80 516 / 619,20

n KŘÍDLA SKLÁDACÍ (verze+ceny) n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00
výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80
zámek zadlabací jednobodový, hákový WB (při výběru 
hákového zámku je nutné objednat vložku 30x35 mm 
a také rozetu vložky WB) pouze pro dveře jednokřídlé

39 / 46,80

verze s H kresbou dřeva (příplatek k ceně křídla) 11 / 13,20
volba: jiné druhy skel  viz str. 101
doplňkové příslušenství: možnosti ventilace, 
volitelné úchyty pro skládací křídla viz str. 100-104

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře + příplatek 110 / 132,00
cena dvoukřídlých dveří: cena dvoukřídlých dveří + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře + příplatek 219 / 262,80

 Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

DÝHOVANÉ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

kolekce III

STŘÍKANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RAL a NCS 
(kromě 
metalických)

kolekce V

431 432 433
přírodní dub středně světlý 

ořech
ořech černý

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

351
marrone

kolekce IV

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci 
s obchodním oddělením (za příplatek)LAMINOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ (verze s H kresbou dřeva k dispozici pouze na povrchu křídla)

CP
L 

0,
2 

m
m

  
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

HP
L*

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

Příklady odstínů HPLVolitelně lze použít 
lamináty   
HPL 0,6 - 1,0 mm 

detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

SILKSTONE CPL

CP
L 

0,
5 

m
m

  
976 993 994 995
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal

  
996 997
polský jasan nugát Royal

ECO TOP

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H

269 240 241 242
jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

340 373 374 375 376 377 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKANOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

PROFILY RÁMEČKŮ PRO ZASKLENÁ KŘÍDLA

DECO LuxPROFIL D

PROFIL E
ASTOR

PROFIL F

CLASSIC, 
CLASSIC Lux

INTER-AMBER, IMPULS, 
DECO, DECO Vario, DECO 
Lux Soft, DECO Lux Soft 
Vario, DESKOVÉPROFIL B

PROFIL G FIORD
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DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUO

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 83-96.

pevná DUO

DUO

nastavitelná DIN DUO (ZD)

n VÝPLNĚ
„medová plástev” děrovaná 

dřevotříska 
(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

SKLÁDACÍ DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový system
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami natíranými, laminovanými nebo 
dýhovanými, v barevném provedení POL-SKONE

 ∙ výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”, volitelně plná nebo 
děrovaná dřevotříska

 ∙ bez prahu 

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
 ∙ volitelně: jiné druhy skel

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ vodicí lišta a závěsy skryté nastavitelné v křídle a zárubně
 ∙ skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60+60”; „70+70”; „80+80”; „90+90”

Nastavitelná zárubeň DUO Pevná 
zárubeň DUO Zárubeň DIN DUO

typ (So) (Sd) (Sop) (So) (Sd) (So) (Sd) (Sop)

„60” 713 693 836 713 693 690 652 792

„70” 813 793 936 813 793 790 752 892

„80” 913 893 1036 913 893 890 852 992

„90” 1013 993 1136 1013 993 990 952 1092

„60” + „60” 1328 1308 1451 1328 1308 1305 1267 1407

„70” + „70” 1528 1508 1651 1528 1508 1505 1467 1607

„80” + „80” 1728 1708 1851 1728 1708 1705 1667 1807

„90” + „90” 1928 1908 2051 1928 1908 1905 1867 2007

výška (Ho)2040, (Hd)2028, 
(Hop)2099, (Hs)1985

(Ho)2040, 
(Hd)2028, (Hs)1985

(Ho)2035, (Hd)2008 (společně 
se  zesílením), (Hop)2078, 

(Hs)1985

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
Hop - výška po vnější straně lišty
Sop - šířka po vnější straně lišty

Hd - výška na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
So - šířka montážního otvoru

dřevěná zárubeň

dřevěná zárubeň

obložková lišta s perem

80 mm

80 mm

obložková lišta s perem

regulační panel

těsnění

těsnění

Sd

Sd

So

So
Sop

zárubeň z MDF

těsnění

Sd
So
Sop
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n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

zámek zadlabací jednobodový, hákový WB (při 
výběru hákového zámku je nutné objednat vložku 
30x30 mm a také rozetu vložky WB) (pouze pro 
dveře jednokřídlé) 

39 / 46,80

verze s H kresbou dřeva (příplatek k ceně křídla) 11 / 13,20

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace, 
volitelné úchyty pro skládací křídla viz str. 100-104

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo 
nastavitelné bezfalcové zárubně + 110 / 132,00
cena dvoukřídlých dveří: cena dvoukřídlých dveří + cena pevné nebo 
nastavitelné bezfalcové zárubně + 219 / 262,80

n KŘÍDLA SKLÁDACÍ DUO (verze+ceny)

00 D02 00 D02
ECO TOP 75 / 90,00 123 / 147,60 149 / 178,80 246 / 295,20

HIGH TOP 86 / 103,20 135 / 162,00 172 / 206,40 269 / 322,80
LAMISTONE CPL 86 / 103,20 135 / 162,00 172 / 206,40 269 / 322,80

SILKSTONE 86 / 103,20 135 / 162,00 172 / 206,40 269 / 322,80
STŘÍKANÉ*** 

(bílá NCS S 0500N) 104 / 124,80 162 / 194,40 208 / 249,60 323 / 387,60
laminát CPL 0,2 mm 103 / 123,60 152 / 182,40 205 / 246,00 302 / 362,40

SILKSTONE CPL 181 / 217,20 242 / 290,40 295 / 354,00 392 / 470,40
KOLEKCE I 150 / 180,00 198 / 237,60 299 / 358,80 396 / 475,20

KOLEKCE II 157 / 188,40 206 / 247,20 314 / 376,80 411 / 493,20
KOLEKCE III 172 / 206,40 221 / 265,20 344 / 412,80 441 / 529,20

RETRO, LIMBA,  
KOLEKCE IV, V, VI, VII 210 / 252,00 258 / 309,60 419 / 502,80 516 / 619,20

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

DÝHOVANÉ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

kolekce III

STŘÍKANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RAL a NCS 
(kromě 
metalických)

kolekce V

431 432 433
přírodní dub středně světlý 

ořech
ořech černý

351
marrone

kolekce IV

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci 
s obchodním oddělením (za příplatek)LAMINOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ (verze s H kresbou dřeva k dispozici pouze na povrchu křídla)

ECO TOP

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

CP
L 

0,
2 

m
m

  
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

HP
L*

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

Příklady odstínů HPLVolitelně lze použít 
lamináty   
HPL 0,6 - 1,0 mm 

detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

SILKSTONE CPL

CP
L 

0,
5 

m
m

  
976 993 994 995
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal

  
996 997
polský jasan nugát Royal

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H

269 240 241 242
jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

289 531
šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limbakolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

340 373 374 375 376 377 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKANOVINKA

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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ZÁRUBNĚ k posuvným dveřím do stavebního pouzdra

STAVEBNI pouzdro do SDK, ZDI - jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)

rozměry křídel cena

„60” (G/60)

278 / 333,60

„70” (G/70)

„80” (G/80)

„90” (G/90)

„100” (G/100)

dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm)

rozměry křídel cena

„60”+„60” (GG/60)

562 / 674,40
„70”+„70” (GG/70)

„80”+„80” (GG/80)

„90”+„90” (GG/90)

doplňkový sortiment cena 1 mb

bílý kartáček SB 01
5 / 6,00

černý kartáček SB 03

příplatky
synchronizační

systém současného
otevření

dvoukřídlých dveří

46 / 55,20 
k ceně

dvojité kazety

n SYSTÉM K ZAMONTOVÁNÍ DO POUZDRA
cena systému pro zamontování do pouzdra = cena vybraného křídla + cena za upravenou zárubeň 
pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže 
cena systému pro zamontování do pouzdra DUO = cena DUO + cena za upravenou 
zárubeň pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže. 
Lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 19 / 22,80) + cena úchytu

 ∙ součástí sady je úchyt (U4-chrom-satén) a systémové kartáčky, možnost výměny úchytu na zámek 
s blokádou (WC) nebo na klíč (44 / 52,80)

 ∙ volitelně: kazety pro systém posuvných dveří k zamontování do pouzdra (minimální tloušťka 
jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm pro hladká křídla; 125 mm pro 
křídla s lištami nebo prosklená s rámečky)

 ∙ volitelně : úchyty a zámky do dveří posuvných k zamontování do pouzdra – str. 100
 ∙ volitelně: zpomalovač SP60 pro jednokřídlové dveře 41 / 49,20 - 1 ks 
(1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)

 ∙ volitelně: zpomalovač SP60 k dvoukřídlovým dveřím 219 / 22,80 - 2 ks
Použití zpomalovače SP60 pro systém skrytý ve zdi:
– jednokřídlé dveře šířka „60 – 100”
– dvoukřídlé dveře šířka „60 + 60” – „90 + 90” bez synchronizace současného zavírání křídel nebo dvoukřídlé dveře 
šířka „80 + 80” – „90 + 90” se synchronizací současného zavírání křídel.
Zpomalovač SP60 nelze vzhledem k systému montáže použít ve dveřích:
Etiuda – A02, A03; Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, 
W9A; Sempre Verse – W05-W08

Je možnost provedení asymetrické zárubně (křídlo mimo osu stěny) příplatek +30% 
– po konzultaci s Obchodním odd.

n DOPLŇKY
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Varianta I – Tabulka I

Varianta II – Tabulka II

Varianta III – Tabulka III

Varianta IV – Tabulka I, IV

Varianta V – Tabulka II, V

Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny 100 mm               
Pro křídla: ARCO, ETIUDA, INTERSOLID II, ASTRO Lux, SEMPRE,  

SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, KOLEKCE Duo                    
Pro plná křídla INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, DECO Lux, TIARA, FORTIMO, SONATA

pro jednokřídlové ECO TOP
STŘÍKANÉ 
bílá 000*

laminované dýhované
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
přírodní dýhy

(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, RETRO, 

LIMBA

SILKSTONE

rozsah v mm fólie - imitace dřeva laminát imitace dřeva

100-106 175 / 210,00 210 / 252,00 182 / 218,40 259 / 310,80 283 / 339,60
pro dvoukřídlé příplatek + 50%

I

UV lak

Sada k zabudování pro jednokřídlové dveře ukrytá ve stěně do kazety 100 mm
Pro křídla: PRADO

pro jednokřídlové
pro laminovaná šedá dýhované

LAMISTONE CPL přírodní dýhy
(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBASILKSTONE

100-106 219 / 262,80 311 / 373,20 339 / 406,80
pro dvoukřídlé příplatek + 50%

UV lak

IV

Sada k zabudování pro jednokřídlové dveře ukrytá ve stěně do kazety 125 mm 
Pro křídla: PRADO

pro jednokřídlové
pro laminovaná šedá dýhované

LAMISTONE CPL přírodní dýhy
(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBASILKSTONE

125-140 240 / 288,00 323 / 387,60 347 / 416,40
140-160 246 / 295,20 343 / 411,60 370 / 444,00
160-180 249 / 298,80 347 / 416,40 376 / 451,20
180-200 253 / 303,60 354 / 424,80 384 / 460,80
200-240 259 / 310,80 369 / 442,80 401 / 481,20
240-280 266 / 319,20 382 / 458,40 416 / 499,20
280-320 272 / 326,40 393 / 471,60 429 / 514,80

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

UV lak

V

Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny od 125 mm (plná nebo zasklená verze)
 Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario,  

DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, DESKOVE,  
ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse,  

SEMPRE Sense, INTERSOLID II, KOLEKCE Duo, TIARA, CREO, SONATA 

pro jednokřídlové ECO TOP
STŘÍKANÉ 
bílá 000*

laminované dýhované
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
přírodní dýhy

(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, 

RETRO, LIMBA

SILKSTONE

rozsah v mm fólie - imitace dřeva laminát imitace dřeva

125-140 179 / 214,80 214 / 256,80 185 / 222,00 262 / 314,40 289 / 346,80
140-160 19 / 22,805 220 / 264,00 191 / 229,20 285 / 342,00 313 / 375,60
160-180 186 / 223,20 224 / 268,80 194 / 232,80 290 / 348,00 319 / 382,80
180-200 189 / 226,80 227 / 272,40 198 / 237,60 297 / 356,40 327 / 392,40
200-240 196 / 235,20 239 / 286,80 619 / 22,80 311 / 373,20 343 / 411,60
240-280 203 / 243,60 243 / 291,60 212 / 254,40 324 / 388,80 359 / 430,80
280-320 207 / 248,40 249 / 298,80 217 / 260,40 335 / 402,00 371 / 445,20

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

UV lak

II

Sada k zabudování pro jednokřídlové dveře ukrytá ve stěně do kazety 125 mm (křídla s výzdobou)
 Pro křídla: DECO Lux, ASTOR

pro jednokřídlové ECO TOP
STŘÍKANÉ 
bílá 000*

laminované dýhované
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
přírodní dýhy

(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, RETRO, 

LIMBA

SILKSTONE

rozsah v mm fólie - imitace dřeva laminát imitace dřeva

125-131 177 / 212,40 213 / 255,60 184 / 220,80 262 / 314,40 287 / 344,40
131-140 179 / 214,80 214 / 256,80 185 / 222,00 263 / 315,60 289 / 346,80
140-160 19 / 22,805 220 / 264,00 191 / 229,20 285 / 342,00 313 / 375,60
160-180 186 / 223,20 224 / 268,80 194 / 232,80 290 / 348,00 319 / 382,80
180-200 189 / 226,80 227 / 272,40 198 / 237,60 297 / 356,40 327 / 392,40
200-220 193 / 231,60 231 / 277,20 201 / 241,20 305 / 366,00 335 / 402,00
220-260 199 / 238,80 239 / 286,80 208 / 249,60 319 / 382,80 351 / 421,20
260-330 207 / 248,40 249 / 298,80 217 / 260,40 335 / 402,00 371 / 445,20

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

UV lak

III

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. Sada obsahuje systém pro symetrické zabudování.

rozměr „100„ - příplatek + 11 / 13,20
Ssb – šířka na vnější straně křídel; Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru; Sk – šířka na vnější straně kazety

* barvy vzorníku RA L a NCS (kromě metalických) - příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

n ROZMĚRY
jednokřídlové dveře
Rozměry na vnější straně:

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

dvoukřídlé dveře
Rozměry na vnější straně:

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

Tabulka I, II, III NETÝKÁ SE FIESTA `09

typ (Ssb) (Sd) (So) (Sk) (Sp) typ (Ssb) (Sd) (So) (Sk) (Sp)
„60”
„70”
„80”
„90”

„100”

644
744
844
944

1044

650
750
850
950

1050

670
770
870
970

1070

1330
1530
1730
1930
2130

505
605
705
805
905

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1288
1488
1688
1888

1300
1500
1700
1900

1325
1525
1725
1925

2605
3005
3405
3805

1028
1228
1428
1628

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065

jednokřídlové dveře
Rozměry na vnější straně:

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

dvoukřídlé dveře
Rozměry na vnější straně:

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

Tabulka IV, V MODELY FIESTA `09

typ (Ssb) (Sd) (So) (Sk) (Sp) typ (Ssb) (Sd) (So) (Sk) (Sp) 
„60”
„70”
„80”
„90”

625
725
825
925

630
730
830
930

650
750
850
950

1315
1515
1715
1915

505
605
705
805

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1250
1450
1650
1850

1230
1430
1630
1830

1250
1450
1650
1850

2570
2970
3370
3770

1028
1228
1428
1628

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065
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POSUVNÉ DVEŘE nástěnný systém

v ceně jsou zahrnuty: vodicí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

příplatek k vybranému modelu vnitř. křídla

* volitelně verze se systémem obložení stěny („tunelová zárubeň”) – cena závisí na tloušťce stěny
** barvy vzorníku RAL a NCS – příplatek podle tabulky barev
Lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 19 / 22,80) + cena úchytu.

pro dvoukřídlé dveře příplatek + 50%

 ∙ standard: mosazný podélný úchyt - chrom-satén (U4)
 ∙ volitelně úchyty nebo hákový zámek pro posuvná křídla – viz str. 100
 ∙ volitelně: zpomalovač SP60 pro jednokřídlové dveře 41 / 49,20 - 1 ks 
(1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)

 ∙ volitelně: zpomalovač SP60 k dvoukřídlovým dveřím 219 / 22,80 - 2 ks
 ∙ volitelně: zpomalovač BIAS pro jednokřídlové dveře 72 / 86,40 - 1 ks 
(1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)

 ∙ volitelně: zpomalovač BIAS k dvoukřídlovým dveřím 419 / 22,80 - 2 ks
Použití zpomalovače SP60 pro systém nástěnný:
– jednokřídlé dveře šířka „60 – 100”
– dvoukřídlé dveře šířka „60 + 60” – „90 + 90” 
Zpomalovač SP60 nelze vzhledem k systému montáže použít ve dveřích:
Etiuda – A02, A03; Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, 
W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08

+196 / 235,20 +179 / 214,80 +179 / 214,80 +244 / 292,80 +291 / 349,20

n SYSTÉM NA STĚNU

n DOPLŇKY

pr
o 

jed
no

kř
ídl

ov
é

dv
eř

e

bílá -
stříkané** ECO TOP

laminované
dýhované

UV lak
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO, 
LIMBA, 

KOLEKCE  
IV, V, VI, VII 

bílá fólie
fólie - imitace

dřeva
laminát imitace

dřeva

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

dvoukřídlé dveře
(bez dojezdového sloupku) Rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

NETÝKÁ SE L-PROJEKT
typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

644
744
844
944
1044

620
720
820
920
1020

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1288
1488
1688
1888

1240
1440
1640
1840

výška: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, (Hm) 2138

MODELY L-PROJEKT

typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)
„60”
„70” 
„80” 
„90” 

625
725
825
925

600
700
800
900

„60+60” 
„70+70” 
„80+80” 
„90+90” 

1250
1450
1650
1850

1220
1420
1620
1820

výška: (Ho) 2030, (Hsb) 2040, (Hm) 2145

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

dvoukřídlé dveře
(bez dojezdového sloupku)

Rozměry na vnější straně křídel
(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

NETÝKÁ SE L-PROJEKT
typ (Ssb) (So) (Sd) typ (Ssb) (So) (Sd)

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

644
744
844
944
1044

670
770
870
970
1070

650
750
850
950
1050

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1288
1488
1688
1888

1305
1505
1705
1905

1282
1482
1682
1882

výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2005, (Hd) 1993, (Hm) 2138

MODELY L-PROJEKT

typ (Ssb) (So) (Sd) typ (Ssb) (So) (Sd)
„60”
„70” 
„80” 
„90” 

625
725
825
925

655
755
855
955

633
733
833
933

„60+60” 
„70+70” 
„80+80” 
„90+90” 

1250
1450
1650
1850

1265
1465
1665
1865

1245
1445
1645
1845

výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2005, (Hd) 1993, (Hm) 2145

posuvné dveře – nástěnný systém
bez zabudování

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 78)

posuvné dveře - nástěnný systém
s tunelovou zárubní ZN

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř
U dvoukřídlých dveří: pravých - zámek v pravém křídle; levých - zámek v levém křídle

výška krycí lišty 110 mm

PRAVÉ LEVÉ

ZEVNITŘ ZEVNITŘ

ZVENKU ZVENKU

BLOKÁDA BLOKÁDA

ORNAMENT ORNAMENT

n SCHÉMA

n ROZMĚRY

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

* krycí lišta je spojena ze dvou dílů

„60” – 1795 mm
„70” – 1795 mm
„80” – 1795 mm
„90” – 2045 mm
„100” – 2295 mm

„60+60” – 3448 mm*
„70+70” – 3448 mm*
„80+80” – 3448 mm*
„90+90” – 3948 mm*

V případě použití tunelové vestavby s obložkami DUO 
je nezbytné, aby zákazník během montáže seříznul obložku v nadpraží.



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 77

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

POSUVNÉ DVEŘE systém na stěnu PREMIUM

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

dvoukřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

NETÝKÁ SE FIESTA `09
typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)

„60”
„70”
„80”
„90”

644
744
844
944

620
720
820
920

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1288
1488
1688
1888

1240
1440
1640
1840

výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm

MODELY FIESTA `09
typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)

„60”
„70”
„80”
„90”

625
725
825
925

600
700
800
900

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1250
1450
1650
1850

1230
1430
1630
1830

výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2110 mm
Nelze použít s tunelovou zárubní

n SYSTÉM PREMIUM
Cena posuvného systému PREMIUM jednokřídlových dveří je 197 / 236,40;
k dvoukřídlovým dveřím 394 / 472,80
lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 19 / 22,80) + cena úchytu

 ∙ sada posuvného systému PREMIUM obsahuje krycí lištu s vodicí lištou (prvky z hliníku)
 ∙ standard podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)
 ∙ volitelně úchyty pro posuvná křídla - viz str. 100

n DOPLŇKY

70
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Stupeň 
regulace

Rozsah 
regulace

Dokončení prvků LAMISTONE Dýhované  
312, 334, 390,  
RETRO, LIMBAPrvky svislé SILKSTONE

VT 1 76-96 mm Panel 76 mm, záklop s perem 32 mm 192 / 230,40 288 / 345,60

VT 2 96-116 mm Panel 76 mm, záklop s perem 32 mm 195 / 234,00 290 / 348,00

VT 3 116-142 mm Panel 76 mm, záklop s perem 52 mm 196 / 235,20 294 / 352,80

VT 4 142-182 mm Panel 142 mm, záklop s perem 32 mm 203 / 243,60 305 / 366,00

VT 5 182-208 mm Panel 142 mm, záklop s perem 52 mm 207 / 248,40 311 / 373,20

VT 6 208-248 mm Panel 208 mm, záklop s perem 32 mm 217 / 260,40 326 / 391,20

VT 7 248-274 mm Panel 208 mm, záklop s perem 52 mm 225 / 270,00 338 / 405,60

VT 8 274-314 mm Panel 274 mm, záklop s perem 32 mm 217 / 260,40 326 / 391,20

VT 9 314-354 mm Panel 274 mm, záklop s perem 52 mm 228 / 273,60 343 / 411,60

TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIGO

Cena netto – základní část tunelové zárubně plus 2 panely ve výšce 300 mm 

šířka
typ (Sd) (So) (Sop)

„60”
„70”
„80”
„90”

656
756
856
956

680
780
880
980

793
893
993
1093

výška: (Hd) 2017, (Ho) 2030

So
Sd

Sop

ECO TOP STŘÍKANÉ 
bílá 000*

laminované

dýhované
kolekce I, II, III

Retro, 
Limba

kolekce  
IV, V, VI, VII

HIGH TOP
LAMISTONE CPL

Symbol Rozsah
regulace Kompletace SILKSTONE

laminát imitace
dřeva

ZN 1 ZT 1 76-116 Panel 76 mm, lišty 32 mm 102 / 122,40 142 / 170,40 102 / 122,40 171 / 205,20 198 / 237,60

ZN 2 ZT 2 116-142 Panel 76 mm, lišty 52 mm 108 / 129,60 150 / 180,00 108 / 129,60 182 / 218,40 209 / 250,80

ZN 3 ZT 3 142-182 Panel 142 mm, lišty 32 mm 116 / 139,20 161 / 193,20 116 / 139,20 194 / 232,80 224 / 268,80

ZN 4 ZT 4 182-208 Panel 142 mm, lišty 52 mm 119 / 142,80 165 / 198,00 119 / 142,80 201 / 241,20 231 / 277,20

ZN 5 ZT 5 208-248 Panel 208 mm, lišty 32 mm 128 / 153,60 177 / 212,40 128 / 153,60 215 / 258,00 248 / 297,60

ZN 6 ZT 6 248-274 Panel 208 mm, lišty 52 mm 132 / 158,40 184 / 220,80 132 / 158,40 222 / 266,40 255 / 306,00

ZN 7 ZT 7 274-314 Panel 274 mm, lišty 32 mm 144 / 172,80 200 / 240,00 144 / 172,80 243 / 291,60 281 / 337,20

ZN 8 ZT 8 314-354 Panel 274 mm, lišty 52 mm 163 / 195,60 226 / 271,20 163 / 195,60 274 / 328,80 318 / 381,60

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY
OBLOŽENÍ STĚNY: ZN (obložení stěny u posuvného nástěnného systému) a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

 ∙ Rozměry „100”; „110” + 20%
 ∙ nestandardní výška tunelů (do 2 300 mm) + 30% 
(do 2300 mm)

 ∙ Dvoukřídlé tunely + 50% (rozměr „100”+”100”; 
„110”+”110 ” + 70%)

 ∙ Tunelová zárubeň SYSTÉM DUO + 30%
 ∙ obložka Q-SYSTEM + 30%
 ∙ Pro řadu DUO jsou krycí lišty zárubně seříznuty pod 
úhlem 45o

* barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

UV lak UV lak

TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ ZN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému a zárubní DIN) 

TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ ZT SYSTÉM DIN (obložení stěny bez použití dveří)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) (Sop*) typ (Sd) (So) (Sop) (Sop*)

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

650
750
850
950

1050

670
770
870
970

1070

746
846
946

1046
1146

786
886
986

1086
1186

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

„100”+„100”

1282
1482
1682
1882
2082

1305
1505
1705
1905
2105

1379
1579
1779
1979
2179

1419
1619
1819
2019
2219

výška: (Hd) 1993, (Ho) 2005, (Hop) 2042, (Hop)* 2062

Rozsah ZN1-ZN8

Tunel ZN s obložkami OK6

Tunel ZN s obložkami DUO

* SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)

Panel

Panel

Zárubeň
z MDF

Zárubeň
z MDF

TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN) 
(obložení stěny bez použití dveří)

šířka šířka

typ (Sd) (So) (Sop) (Sop)* (Sop)** typ (Sd) (So) (Sop) (Sop)* (Sop)**

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

-
-
-

650
750
850
950

1050
-
-
-

670
770
870
970

1070
-
-
-

746
846
946

1046
1146

-
-
-

766
866
966

1066
1166

-
-
-

786
886
986

1086
1186

-
-
-

„60”+„60”
„70”+„60”
„70”+„70”
„80”+„70”
„80”+„80”
„90”+„80”
„90”+„90”

„100” + „100”

1282
1382
1482
1582
1682
1782
1882
2082

1305
1405
1505
1605
1705
1805
1905
2105

1379
1479
1579
1679
1779
1879
1979
2179

1399
1499
1599
1699
1799
1899
1999
2199

1419 
1519 
1619 
1719 
1819 
1919 
2019 
2119

výška: (Hd) 2018, (Ho) 2030, (Hop) 2067, (Hop)* 2077, (Hop)** 2087
Tunel ZT s obložkami OK6

Panel

Rohová lišta

Dostupné pouze v barevném provedení přírodních dýh

Tunel ZT s obložkami OK7

Panel

Rohová lišta

Rozsah ZT1-ZT8

So

Sop**

Sd

Rohová lišta

Tunel ZT s obložkam Q-SYSTEM

Panel
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Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY
TUNEL ZY KE DVEŘÍM 

SYSTÉM DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) typ (Sd) (So) (Sop)

„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-

699
799
899
999

-
-
-

720
820
920

1020
-
-
-

836
936

1036
1136

-
-
-

„60”+„60”
„60”+„70”
„70”+„70”
„70”+„80”
„80”+„80”
„80”+„90”
„90”+„90”

1326
1426
1526
1626
1726
1826
1926

1350
1450
1550
1650
1750
1850
1950

1463
1563
1663
1763
1863
1963
2063

výška: (Hd) 2085, (Ho) 2095, (Hop) 2154

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-

675
775
875
975

-
-
-

655
755
855
955

-
-
-

792
892
992
1092

-
-
-

„60”+„60”
„70”+„60”
„70”+„70”
„80”+„70”
„80”+„80”
„90”+„80”
„90”+„90”

1290
1390
1490
1590
1690
1790
1890

1270
1370
1470
1570
1670
1770
1870

1407
1507
1607
1707
1807
1907
2007

výška: (Ho) 2020, (Hd) 2010, (Hop) 2078

Panel Zárubeň
z MDF

Tunel ZX s obložkami ON FIESTA

80 mm

Panel Zárubeň
z MDF

Tunel ZY s obložkami ON FIESTA, L-PROJEKT, SYSTÉM DUO

80 mm

TUNEL ZX KE DVEŘÍM L-PROJEKT
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) typ (Sd) (So) (Sop)
„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-

633
733
833
933

-
-
-

655
755
855
955

-
-
-

770
870
970
1070

-
-
-

„60”+„60”
„60”+„70”
„70”+„70”
„70”+„80”
„80”+„80”
„80”+„90”
„90”+„90”

1245
1345
1445
1545
1645
1745
1845

1265
1365
1465
1565
1665
1765
1865

1382
1482
1582
1682
1782
1882
1982

výška: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2113

Zárubeň
z MDF

Panel

Typ ochrany křídla nebo zárubně  Příplatek je v katalogové ceně

Sada ochranných elementů pro křídlo o tloušťce 40 mm 
(svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy) 145 / 174,00

Sada ochranných elementů pro pevnou zárubeň 
(svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy) 137 / 164,40

 Sada ochranných elementů pro nastavitelnou zárubeň 
(svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy) 137 / 164,40

VÝZTUŽ HRANY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ 
Z NEREZOVÉ OCELI S TLOUŠŤKOU 0,6 MM

Výztuž svislých hran křídla lze použít u křídel s tloušťkou 40 mm s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE,  
CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 a lakovaným a dýhovaným povrchem.

Výztuž hrany lze použit u pevné dřevěné zárubně s povrchem 
LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 a lakovaným a dýhovaným povrchem.

Výztuže pro závěs EXPERT
V případě kyvných dveří se výztuž hrany křídla používá na opačné straně ke straně se závěsy.



80  Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Hd Hop Hn Hs

2300 2350 317

1970

2280 2330 297
2260 2310 277
2240 2290 257
2220 2270 237
2200 2250 217
2180 2230 197

KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY S PROFILEM DIN

KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY SE ZÁRUBNÍ DIN

KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY SE ZÁRUBNÍ DINSVĚTLÍKY SE ZÁRUBNÍ DIN

Maximální výška kompletu se zárubní DIN je 2300 mm.

ROZSAH ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 ZP8 ZP9 ZP10 ZP11

PŘÍPLATEK K ZÁKLADNÍ 
CENĚ ZÁRUBNĚ +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%

Typ skla
příplatek za šířku (za ks) Typ A Typ B Typ C Typ D

„60” 25 / 30,00 19 / 22,80 10 / 12,00 10 / 12,00

„70” 25 / 30,00 19 / 22,80 10 / 12,00 10 / 12,00

„80” 25 / 30,00 19 / 22,80 11 / 13,20 11 / 13,20

„90” 25 / 30,00 19 / 22,80 11 / 13,20 11 / 13,20

„100” 25 / 30,00 22 / 26,40 11 / 13,20 11 / 13,20

Světlík může být vyplněn sklem s tloušťkou 6 mm
nebo oboustranně laminovaným panelem s tloušťkou 6 mm.
Možnosti výběru skla pro světlíky:
A. bezpečnostní sklo, bílé, matné 3.3.1 tloušťka 6,4 mm
B. bezpečnostní sklo, čiré 3.3.1 tloušťka 6,4 mm
C. tvrzené sklo, bílé, matné, tloušťka 6 mm
D. tvrzené sklo, čiré, tloušťka 6 mm

Oboustranně laminovaný panel 
tloušťka 6 mm ECO TOP

laminované
dýhované

UV lak
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO, 
LIMBA, 
kolekce  

IV, V, VI, VII

laminát imitace
dřeva

Cena bez DPH 
za kus panelu s rozměry:

Šířka 60 cm-285x626 mm
Šířka 70 cm-285x726 mm
Šířka 80 cm-285x826 mm
Šířka 90 cm-285x926 mm

Šířka 100 cm-285x1026 mm

10 / 12,00 15 / 18,00 16 / 19,20 16 / 19,20

Nelze použít zavírač

šířka (pouze pro dveře jednokřídlé)
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop)

„60” 680 650 620 750

„70” 780 750 720 850

„80” 880 850 820 950

„90”* 980 950 920 1050

So - navrhovaný montážní rozměr;
Sd– rozměry dveří na vnější straně zárubně;
Ss – šířka křídla;
Sop – šířka po vnější straně lišty

19
83
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STŘÍKANÉ
bílá 000** ECO TOP

laminované
dýhované

UV lak
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO, LIMBA, 
kolekce IV, V, VI, VIIlaminát imitace

dřeva

ND1 75-80 50 / 60,00 36 / 43,20 43 / 51,60 53 / 63,60 60 / 72,00
ND2 80-85 50 / 60,00 36 / 43,20 43 / 51,60 53 / 63,60 60 / 72,00
ND3 85-95 52 / 62,40 38 / 45,60 44 / 52,80 54 / 64,80 62 / 74,40
ND4 95-120 54 / 64,80 39 / 46,80 45 / 54,00 56 / 67,20 64 / 76,80
ND5 120-140 57 / 68,40 41 / 49,20 49 / 58,80 60 / 72,00 69 / 82,80
ND6 140-160 60 / 72,00 43 / 51,60 51 / 61,20 64 / 76,80 74 / 88,80
ND7 160-180 62 / 74,40 45 / 54,00 55 / 66,00 68 / 81,60 79 / 94,80
ND8 180-200 68 / 81,60 49 / 58,80 57 / 68,40 71 / 85,20 82 / 98,40
ND9 200-220 69 / 82,80 50 / 60,00 61 / 73,20 76 / 91,20 87 / 104,40

ND10 220-240 74 / 88,80 53 / 63,60 64 / 76,80 79 / 94,80 91 / 109,20
ND11 240-260 77 / 92,40 55 / 66,00 67 / 80,40 83 / 99,60 96 / 115,20
ND12 260-280 80 / 96,00 58 / 69,60 69 / 82,80 86 / 103,20 99 / 118,80
ND13 280-300 84 / 100,80 61 / 73,20 73 / 87,60 90 / 108,00 103 / 123,60

Ceny jsou v Kč bez DPH

STŘÍKANÉ
bílá 000** ECO TOP

laminované
dýhované

UV lak
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO, LIMBA, 
kolekce IV, V, VI, VIIlaminát imitace

dřeva

NP1A 75-85 48 / 57,60 34 / 40,80 41 / 49,20 50 / 60,00 57 / 68,40
NP1B 85-95 48 / 57,60 34 / 40,80 41 / 49,20 50 / 60,00 57 / 68,40
NP2 95-120 50 / 60,00 37 / 44,40 43 / 51,60 53 / 63,60 61 / 73,20
NP3 120-140 54 / 64,80 39 / 46,80 47 / 56,40 57 / 68,40 66 / 79,20
NP4 140-160 57 / 68,40 41 / 49,20 49 / 58,80 61 / 73,20 70 / 84,00
NP5 160-180 59 / 70,80 43 / 51,60 52 / 62,40 65 / 78,00 75 / 90,00
NP6 180-200 64 / 76,80 46 / 55,20 55 / 66,00 68 / 81,60 78 / 93,60
NP7 200-220 66 / 79,20 48 / 57,60 58 / 69,60 72 / 86,40 83 / 99,60
NP8 220-240 70 / 84,00 51 / 61,20 60 / 72,00 75 / 90,00 86 / 103,20
NP9 240-260 73 / 87,60 53 / 63,60 64 / 76,80 79 / 94,80 91 / 109,20

NP10 260-280 77 / 92,40 55 / 66,00 66 / 79,20 82 / 98,40 94 / 112,80
NP11 280-300 80 / 96,00 58 / 69,60 69 / 82,80 86 / 103,20 99 / 118,80

NO
VÉ

 
RO

ZS
AH

Y

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU ZÁRUBNĚ DIN 
PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍHO HRANOLU 

(dřevěný hranol není zahrnut v ceně a není dodáván z výroby)

NADSVĚTLÍKY
NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN (cena za 1 mb nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

FALCOVÝ SYSTÉM

NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN DUO (cena za 1 mb nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

Maximální rozměry nadsvětlíků a bočních světlíků jsou:
nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm

boční světlíky SxH = 1000x2093 mm

Maximální rozměry nadsvětlíků a bočních světlíků jsou:
nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm

boční světlíky SxH = 1000x2133 mm

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU ZÁRUBNĚ DIN DUO 
PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍHO HRANOLU

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

Do nadsvětlíků se dodává sklo typ/vzor: cena za 1 m2

A. bezpečnostní sklo, bílé, matné 3.3.1 tloušťka 6,4 mm 112 / 134,40
B. bezpečnostní sklo, čiré 3.3.1 tloušťka 6,4 mm 77 / 92,40
C. tvrzené sklo, bílé, matné, tloušťka 6 mm 76 / 91,20
D. tvrzené sklo, čiré, tloušťka 6 mm 61 / 73,20

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m2 skla x (A x B)

volitelně použití obložek 80 mm

cena nadsvětlíky = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m2 skla x A x B
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Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

STŘÍKANÉ
bílá 000** ECO TOP

laminované
dýhované

UV lak
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO, LIMBA, 
kolekce IV, V, VI, VIIlaminát imitace

dřeva

pevná 92 mm 58 / 69,60 42 / 50,40 50 / 60,00 61 / 73,20 71 / 85,20

STŘÍKANÉ
bílá 000** ECO TOP

laminované
dýhované

UV lak
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO, 
LIMBA, 
kolekce  

IV, V, VI, VII

laminát imitace
dřeva

pevná 92 mm 58 / 69,60 42 / 50,40 50 / 60,00 61 / 73,20 71 / 85,20

A

B

POZOR!  
Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1040 mm od spodní hrany křídla.

POZOR!  
Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1055 mm od spodní hrany křídla.

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m2 skla x (A x B)

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m2 skla x (A x B)

NADSVĚTLÍKY

FALCOVÝ SYSTÉM

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU PEVNÉ ZÁRUBNĚ

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU PEVNÉ 
ZÁRUBNĚ DUO

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (cena za 1 mb nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně DUO (cena za 1 mb nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)
BEZFALCOVÝ SYSTÉM

ROZMĚRY KŘÍDEL

n Světlost mezi křídlem a podlahou

dveřní křídlo

dveřní křídlo

verze se švýcarským
prahem (volba)

úroveň podlahy

úroveň podlahy

dřevěný práh

od
 1

0 
- 1

2 
m

m

Pro správnou montáž otvíraných a skládacích dveří musí být otvor ve zdi (So) na každé straně větší 
o 10-15 mm než rozměry dveří na vnější straně zárubně (Sd).

Doporučujeme podrobný návod k montáži dveří „Akademie dobré montáže POL-SKONE” na DVD.

Lze objednat i kratší křídla a křídla pro samostatné zkrácení montážním týmem (nutná konzultace 
s oddělením výroby).

Adresy autorizovaných montážních firem naleznete na www.pol-skone.cz

n FALCOVÝ SYSTÉM

n BEZFALCOVÝ SYSTÉM
dveřní křídlo

Ss (šířka křídla)

Směry otevírání – dvoukřídlé dveře falcové

Levé dveře:
levé křídlo hlavní – pravé blokované

Pravé dveře:
pravé křídlo hlavní – levé blokované

Směry otevírání – jednokřídlové dveře falcové

Levé dveře
strana s viditelnými závěsy

Pravé dveře
strana s viditelnými závěsy

šířka (Ss) výška ve falci

620   720   820   920 (mm) 1970 (mm)

dveřní křídlo

Ss (šířka křídla ve falci)

šířka (Ss) výška
625   725   825   925 (mm) 1985 (mm)



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

laminát imitace dřeva

pro jednokřídlové 50 / 60,00 56 / 67,20
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pro dvoukřídlé příplatek + 50%
volba: krycí lišty LD6, LD7

zárubeň MDF není lakovaná

čepový závěs 
šroubovací  
typ D

Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1040 mm od spodní hrany křídla

10
0 

m
m

n ROZMĚRY

n ZÁVĚSY

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)

„60” 712 692 620 „60”+„60” 1362 1342

„70” 812 792 720 „60”+„70” 1462 1442

„80” 912 892 820 „60” +„80”, „70”+„70” 1562 1542

„90”* 1012 992 920 „60”+„90”, „70”+„80” 1662 1642

„70”+„90”, „80”+„80” 1762 1742

„80”+„90” 1862 1842

„90”+„90” 1962 1942

výška: (Ho) 2024, (Hd) 2013, (Hs) 1970

Ss – šířka křídla (620, 720, 820, 920); Hs - výška křídla;
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr;
* u křídel ASTOR, GRAF So= 980; Sd= 960; Ss=888

Volitelně: „100” – příplatek 11 / 13,20, „110”- příplatek 22 / 26,40 

dveře s pevnou zárubní

zárubeň z MDF

těsnění

PEVNÉ ZÁRUBNĚ
n PEVNÁ Z MDF

FALCOVÝ
SYSTÉM
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ECO TOP
(INTER-AMBER)

laminované

Stříkané 
bílá 000*

dýhované

HIGH TOP
LAMISTONE CPL

SILKSTONE

přírodní
dýhy

(kolekce
 I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, 

RETRO, 
LIMBA

laminát imitace
dřeva

pro jednokřídlové 73 / 87,60 85 / 102,00 102 / 122,40 111 / 133,20 130 / 156,00

pro dvoukřídlé 125 / 150,00 131 / 157,20 173 / 207,60 155 / 186,00 184 / 220,80

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

volba: krycí lišty LD6, LD7

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

n ROZMĚRY

UV lak

čepový závěs 
šroubovací typ A

čepový závěs 
šroubovací typ D

čepový závěs 
šroubovací typ C

n ZÁVĚSY

PEVNÉ ZÁRUBNĚ
n PEVNÁ POL-SKONE

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek.
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Volitelně: „100” – příplatek 11 / 13,20, „110”- příplatek 22 / 26,40
Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
* u křídel ASTOR, GRAF So=983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068
Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)

„60” 709 689 618 „60”+„60” 1343 1323

„70” 809 789 718 „60”+„70” 1443 1423

„80” 909 889 818 „60” +„80”, „70”+„70” 1543 1523

„90”* 1009 989 918 „60”+„90”, „70”+„80” 1643 1623

„70”+„90”, „80”+„80” 1743 1723

„80”+„90” 1843 1823

„90”+„90” 1943 1923

výška: (Ho) 2025, (Hd) 2013, (Hs) 1970

n ELEKTRICKÝ PROTIPLECH DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

ELEKTRICKÉ ZÁMKY
pro vnitřní dveře

Elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12AC 
(pro křídla vybavená

zámkem LOB Z755B*)

Elektrický zámek reverzní Hartte XS 
(pro křídla vybavená

zámkem LOB Z755B*)

pro pevnou zárubeň 64 / 76,80 49 / 58,80

* příplatek za zámek LOB Z755B 19 / 22,80 

těsnění

dřevěná zárubeň

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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n ZÁVĚSY

ECO TOP STŘÍKANÉ
bílá 000*

HIGH TOP

dýhovanéLAMISTONE CPL

SILKSTONE

pro jednokřídlové 172 / 206,40 238 / 285,60 172 / 206,40 224 / 268,80

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

UV lak

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

92
 m

m

PEVNÉ ZÁRUBNĚ

*Nestandardní šířka „90” u vzorů GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr;
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;
Ss – šířka křídla;
Hs – výška křídla;
Sop – šířka po vnější straně lišty;
Hop – výška po vnější straně lišty
Pozor: Dvoukřídlé dveře Graf Duo, Astor Duo nejsou nabízeny v šířce „90”

n PEVNÁ DUO

n ROZMĚRY

n ZÁVĚSY
nastavitelný skrytý 
závěs

těsnění

dřevěná zárubeň

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek. Za příplatek lze objednat 
zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)

„60” 713 693 625 „60+60” 1328 1308

„70” 813 793 725 „60+70” 1428 1408

„80” 913 893 825 „60+80”, „70+70” 1528 1508

„90” 1013* 993* 925* „60+90”, „70+80” 1628 1608

„70+90”, „80+80” 1728 1708

„80+90” 1828 1808

„90+90” 1928 1908

výška: (Ho) 2040 mm, (Hd) 2028 mm, (Hs) 1985 mm

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
pro jednokřídlové

ECO TOP

laminované

STŘÍKANÉ bílá 000*

dýhovanéHIGH TOP

LAMISTONE CPL

přírodní dýhy 
(kolekce I, II, III) 

kolekce:  
IV, V, VI, VII, 

RETRO, LIMBA

SILKSTONE

symbol
rozsah
v mm

laminát imitace 
dřeva

ZP1A 75-85 78 / 93,60 85 / 102,00 108 / 129,60 166 / 199,20 191 / 229,20

ZP1B 85-95 78 / 93,60 85 / 102,00 108 / 129,60 166 / 199,20 191 / 229,20

ZP2 95-120 80 / 96,00 88 / 105,60 111 / 133,20 171 / 205,20 197 / 236,40

ZP3 120-140 83 / 99,60 90 / 108,00 115 / 138,00 176 / 211,20 203 / 243,60

ZP4 140-160 85 / 102,00 93 / 111,60 118 / 141,60 182 / 218,40 209 / 250,80

ZP5 160-180 88 / 105,60 96 / 115,20 122 / 146,40 186 / 223,20 215 / 258,00

ZP6 180-200 91 / 109,20 99 / 118,80 126 / 151,20 194 / 232,80 223 / 267,60

ZP7 200-220 94 / 112,80 103 / 123,60 131 / 157,20 201 / 241,20 181 / 217,20

ZP8 220-240 98 / 117,60 106 / 127,20 136 / 163,20 208 / 249,60 231 / 277,20

ZP9 240-260 101 / 121,20 110 / 132,00 140 / 168,00 215 / 258,00 240 / 288,00

ZP10 260-280 104 / 124,80 113 / 135,60 145 / 174,00 221 / 265,20 247 / 296,40

ZP11 280-300 109 / 130,80 118 / 141,60 151 / 181,20 232 / 278,40 255 / 306,00

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

volitelně použití obložek 80 mm

n ROZMĚRY

n NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické 
akrylové barvy
Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

FALCOVÝ
SYSTÉM

obložka 80 mm volitelně bez příplatku

VOLITELNÉ SPOJENÍ 
OBLOŽEK POD ÚHLEM 90° 
(týká se zárubně DIN verze B)

STANDARDNÍ 
ZPŮSOB SPOJENÍ 
OBLOŽEK

UV lak

NO
VÉ

 R
OZ

SA
HY

V ceně je zahrnuto dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektrického zámku.

elektrické zámky

Averzní, model 1710 - 12AC, bez napětí zamknutý, po přívodu napětí odemknutý
Reverzní, model Hartte XS, bez napětí odemknutý, po přívodu napětí zamknutý
Symboly AC/DC označují střídavý nebo stejnosměrný proud

ELEKTRICKÉ ZÁMKY
pro vnitřní dveře

Elektrický zámek averzní
JiS typ 1710-12AC 

(pro křídla vybavená
zámkem LOB Z755B*)

Elektrický zámek reverzní
Hartte XS 

(pro křídla vybavená
zámkem LOB Z755B*)

do nastavitelné zárubně DIN (ZP)
(nutnost zvětšit montážní otvor 
o 25 mm s ohledem na dřevěné
zesílení zárubně v místě montáže 
elektronického zámku, frézování
v obložení je provedeno strojně)

75 / 90,00 49 / 58,80

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN nabízíme tunelovou zárubeň  ZT SYSTÉM DIN (str. 78)
Možnost použití elektronického zámku v zárubni DIN

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 17 / 20,40 
POZOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

Volitelně: „100” – příplatek 11 / 13,20 
Ss – šířka křídla ve falci (620, 720, 820, 920);
Hs - výška křídla ve falci; Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
 Hop - výška po vnější straně lišty
* u křídel ASTOR, GRAF
So=960; Sd=918; Ss=888; Sopa=1018, Sopb=1058

K nastavitelné zárubni Systém DIN nabízíme tunelový systém ZT SYSTÉM DIN

n ELEKTRICKÉ ZÁMKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

* příplatek za zámek LOB Z755B 19 / 22,80 

n ZÁVĚSY

čepový závěs šroubovací 
typ Z (část dolní) 
+ typ O (část horní)

Verze B
obložka 80 mm volitelně bez příplatku

Opaska kątowa

ościeżnica z MDF

uszczelka

Opaska kątowa

ościeżnica z MDF

uszczelka

Wersja A

Wersja B

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sopa) (Sopb) typ (So) (Sd) (Sopa) (Sopb)

„60” 700 650 620 750 790 „60”+„60” 1340 1300 1400 1440
„70” 800 750 720 850 890 „60”+„70” 1440 1400 1500 1540
„80” 900 850 820 950 990 „60” +„80” „70”+„70” 1540 1500 1600 1640

„90”* 1000 950 920 1050 1090 „60”+„90”, „70”+„80” 1640 1600 1700 1740
„70”+„90”, „80”+„80” 1740 1700 1800 1840

„80”+„90” 1840 1800 1900 1940
„90”+„90” 1940 1900 2000 2040

výška: (Ho) 2010, (Hd) 1993, (Hs) 1970, (Hopa) 2043, (Hopb) 2063

Nastavitelná SYSTÉM DIN

Opaska kątowa

ościeżnica z MDF

uszczelka

Opaska kątowa

ościeżnica z MDF

uszczelka

Wersja A

Wersja B

Verze A

obložková lišta 
s perem

obložková lišta 
s perem

zárubeň z MDFzárubeň z MDF
těsněnítěsnění

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
n NASTAVITELNÁ DIN DUO

n ROZMĚRY

nastavitelný skrytý závěs 

n ZÁVĚSY

pro jednokřídlové

laminované

ECO TOP
STŘÍKANÉ
bílá 000*

dýhovanéHIGH TOP

LAMISTONE CPL

přírodní dýhy 
(kolekce I, II, III)

kolekce:  
IV, V, VI, VII, 

RETRO, 
LIMBA

SILKSTONE

laminát imitace 
dřevasymbol

rozsah 
v mm

ZD1 75-80mm 180 / 216,00 174/ 208,80 251 / 301,20 266 / 319,20 292 / 350,40

ZD2 80-85mm 180 / 216,00 174/ 208,80 251 / 301,20 266 / 319,20 292 / 350,40

ZD3 85-95mm 180 / 216,00 174/ 208,80 251 / 301,20 266 / 319,20 292 / 350,40

ZD4 95-120mm 184 / 220,80 176 / 211,20 255 / 306,00 271 / 325,20 298 / 357,60

ZD5 120-140mm 186 / 223,20 179 / 214,80 259 / 310,80 277 / 332,40 304 / 364,80

ZD6 140-160mm 189 / 226,80 181 / 217,20 262 / 314,40 282 / 338,40 310 / 372,00

ZD7 160-180mm 191 / 229,20 184 / 220,80 266 / 319,20 287 / 344,40 316 / 379,20

ZD8 180-200mm 195 / 234,00 187 / 224,40 272 / 326,40 294 / 352,80 324 / 388,80

ZD9 200-220mm 199 / 238,80 190 / 228,00 276 / 331,20 302 / 362,40 332 / 398,40

ZD10 220-240mm 202 / 242,40 194 / 232,80 281 / 337,20 308 / 369,60 340 / 408,00

ZD11 240-260mm 205 / 246,00 196 / 235,20 286 / 343,20 316 / 379,20 348 / 417,60

ZD12 260-280mm 209 / 250,80 200 / 240,00 291 / 349,20 321 / 385,20 356 / 427,20

ZD13 280-300mm 214 / 256,80 204 / 244,80 297 / 356,40 332 / 398,40 368 / 441,60

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

UV lak

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

VOLITELNÉ SPOJENÍ 
OBLOŽEK POD ÚHLEM 90°

STANDARDNÍ ZPŮSOB SPOJENÍ 
OBLOŽEK V SYSTÉMU DUO 

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy 

Volitelně: „100” – příplatek 11 / 13,20 
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Ss – šířka křídla
Hs – výška křídla
Sop – šířka po vnější straně lišty
Hop – výška po vnější straně lišty

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 690 652 625 792 „60+60” 1305 1267 1407

„70” 790 752 725 892 „60+70” 1405 1367 1507

„80” 890 852 825 992 „60+80, 70+70” 1505 1467 1607

„90” 990* 952* 925* 1092* „60+90, 70+80” 1605 1567 1707

„70+90, 80+80” 1705 1667 1807

„80+90” 1805 1767 1907

„90+90” 1905 1867 2007

výška: (Ho) 2020, (Hd) 2008, (Hs) 1985, (Hop) 2078

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 11 / 13,20
POZOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm
K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN DUO nabízíme tunelovou zárubeň SYSTÉM DIN DUO (str. 79)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

zárubeň z MDF

obložková lišta s perem

těsnění

*nestandardní šířka u dveřních křídel: GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 983, (Sd) 945, (Ss) 918, (Sop) 1085
Pozor: Dvoukřídlé dveře GRAF DUO, ASTOR DUO nejsou nabízeny v šířce „90”
Bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” - 3 ks)
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

obložková lišta zárubně
Q-SYSTÉM (ZJ)

pro jednokřídlové
ECO TOP STŘÍKANÉ

bílá 000*

LAMISTONE
 do dýhované

přírodní
dýhy

(kolekce I, 
II, III)

kolekce: VI, VII  
RETRO, 
LIMBA, SILKSTONE

symbol rozsah 
v mm

ZJ1 62-79 121 / 145,20 168 / 201,60 145 / 174,00 202 / 242,40 231 / 277,20

ZJ2 79-99 121 / 145,20 168 / 201,60 145 / 174,00 218 / 261,60 251 / 301,20

ZJ3 99-123 131 / 157,20 182 / 218,40 157 / 188,40 218 / 261,60 251 / 301,20

ZJ4 123-143 131 / 157,20 182 / 218,40 157 / 188,40 238 / 285,60 274 / 328,80

ZJ5 143-189 142 / 170,40 199 / 238,80 171 / 205,20 238 / 285,60 274 / 328,80

ZJ6 189-209 142 / 170,40 199 / 238,80 171 / 205,20 259 / 310,80 298 / 357,60

ZJ7 209-255 156 / 187,20 217 / 260,40 187 / 224,40 259 / 310,80 298 / 357,60

ZJ8 255-275 156 / 187,20 217 / 260,40 187 / 224,40 278 / 333,60 320 / 384,00

ZJ9 275-321 168 / 201,60 232 / 278,40 201 / 241,20 278 / 333,60 320 / 384,00

ZJ10 321-341 168 / 201,60 232 / 278,40 201 / 241,20 308 / 369,60 353 / 423,60

ZJ11 341-391 185 / 222,00 257 / 308,40 222 / 266,40 308 / 369,60 353 / 423,60

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lakn NASTAVITELNÁ Q-SYSTEM

n ROZMĚRY

čepový závěs 
šroubovací typ A

čepový závěs 
šroubovací typ D

čepový závěs 
šroubovací typ C

n ZÁVĚSY

FALCOVÝ
SYSTÉM

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)
Volitelně: „100” – příplatek 11 / 13,20 , „110”- příplatek 22 / 26,40 
Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;  
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hop - výška po vnější straně lišty
*   u křídel ASTOR, GRAF  

So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 715 695 618  838 „60”+„60” 1350 1330 1473

„70” 815 795 718 938 „60”+„70” 1450 1430 1573

„80” 915 895 818 1038 „60” +„80”, „70”+„70” 1550 1530 1673

„90”* 1015 995 918 1138 „60”+„90”, „70”+„80” 1650 1630 1773

„70”+„90”, „80”+„80” 1750 1730 1873

„80”+„90” 1850 1830 1973

„90”+„90” 1950 1930 2073

výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2088

obložková
lišta s perem

regulační
panel

těsnění

dřevěná zárubeň

80

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek. Za příplatek lze objednat 
zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

OŚCIEŻNICE

89

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
n NASTAVITELNÁ VERTIGO

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

n ROZMĚRY

DÝHOVANÉ

Symbol
Rozsah 
regulace

(mm)
Kompletacja

LAMISTONE DÝHOVANÉ
312, 334, 390, 
RETRO, LIMBASILKSTONE

základní část zárubně 
+ 2 panely vysoké 300 mm

ZV 1 75-80 Panel 75 mm, regulační lišta 12 mm 224 / 268,80 336 / 403,20

ZV 2 80-85 Panel 80 mm, regulační lišta 12 mm 224 / 268,80 337 / 404,40

ZV 3 85-95 Panel 85 mm, regulační lišta 16 mm 226 / 271,20 338 / 405,60

ZV 4 95-120 Panel 95 mm, regulační lišta 32 mm 229 / 274,80 341 / 409,20

ZV 5 120-140 Panel 120 mm, regulační lišta 32 mm 231 / 277,20 346 / 415,20

ZV 6 140-160 Panel 140 mm, regulační lišta 32 mm 235 / 282,00 353 / 423,60

ZV 7 160-180 Panel 160 mm, regulační lišta 32 mm 239 / 286,80 359 / 430,80

ZV 8 180-200 Panel 180 mm, regulační lišta 32 mm 243 / 291,60 366 / 439,20

ZV 9 200-220 Panel 200 mm, regulační lišta 32 mm 251 / 301,20 376 / 451,20

ZV 10 220-240 Panel 220 mm, regulační lišta 32 mm 255 / 306,00 383 / 459,60

ZV 11 240-260 Panel 240 mm, regulační lišta 32 mm 260 / 312,00 390 / 468,00

ZV 12 260-280 Panel 260 mm, regulační lišta 32 mm 265 / 318,00 397 / 476,40

ZV 13 280-300 Panel 280 mm, regulační lišta 32 mm 269 / 322,80 403 / 483,60
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lak

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

80

Možnost použití svrchního dveřního zavírače.
Podmínkou je použití výztuže pod ramenový nebo lištový zavírač – za příplatek 19 / 22,80.
UPOZORNĚNÍ! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru větší o 16 mm.

šířka (pouze jednokřídlé dveře)

typ (So) (Sd) (Sop) (Ss)

„60” 690 652 792 625

„70” 790 752 892 725

„80” 890 852 992 825

„90” 990 952 1092 925

výška: (Ho) 2028, (Hd) 2016, (Hop) 2298

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně 
Hop - výška po vnější straně lišty 
Sop - šířka po vnější straně lišty 
Hd - výška na vnější straně zárubně 

Ho - výška montážního otvoru 
So - šířka montážního otvoru 
Ss – šířka křídla

výška panelů
příplatek 

(k ceně zárubně s panelem 300 mm)
100 mm -
200 mm -
400 mm 5%
500 mm 10%
600 mm 15%
700 mm 20%
800 mm 25%
900 mm 30%
1000 mm 35%

Na objednávku jsou dostupné panely s následující výškou:

Svislá kresba (barvy LAMISTONE 258, 260, 
263, 265, SILKSTONE)

Vodorovná kresba (barvy 
LAMISTONE 267, 268, 269, 256, 

293, 296)

Svislá kresba (barvy LAMISTONE 
240, 241, 242, 256, 293, 296)

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ OBLOŽEK S PANELEM
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BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

pravé levé

Otevírané směrem ven

rozměr dveří šířka zárubně
šířka  

montážního otvoru 
výška zárubně

výška 
montážního otvoru 

„60” 695 705

2082 2090

„70” 795 805

„80” 895 905

„90” 995 1005

„100” 1095 1105

Otevírané směrem dovnitř

rozměr dveří šířka zárubně
šířka 

montážního otvoru 
výška zárubně

výška 
montážního otvoru 

„60” 695 705

2092 2100

„70” 795 805

„80” 895 905

„90” 995 1005

„100” 1095 1105

Hliníková zárubeň HARMONY je určena pro použití v bytech a veřejných objektech. Zárubeň je určena 
pro jednokřídlové dveře, může spolupracovat s otvíravými křídly: IMPULS, DESKOVÉ, TIARA, SIMPLE, 
INTER AMBER, DECO, DECO LUX, SONATA.

n PARAMETRY
 ∙ Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední 
používání.

n ROZMĚRY DVEŘÍ
 ∙ Otevírané směrem ven. Šířka zárubně „60 - 100” tj. „695 - 1095 mm”, výška 2082 mm. 
Šířka křídla 625 - 1025 mm, standardní výška křídla 2040 mm.

 ∙ Lze objednat křídla na výšku 2140, 2240, 2340, 2440 mm.
 ∙ Otevírané směrem dovnitř. Šířka zárubně „60 -100” tj. „695 - 1095 mm”, výška 2092 
mm. Šířka křídla 625 - 1025 mm, standardní výška křídla 2050 mm.

 ∙ Lze objednat křídla na výšku 2150, 2240, 2340, 2450 mm.

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané 
dovnitř). Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF 
deskami. Výplň křídla tvoří kartonový papír se strukturou „medová plástev”, děrovaná 
nebo plná dřevotříska. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

 ∙ Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

n POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA
 ∙ Povrch hladký, lakovaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 - 0,7 mm, 
laminátem HPL o tloušťce 0,7 - 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.

 ∙ Křídlo bez povrchové úpravy připravené k svépomocnému lakování.

n ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PROVEDENÍ
 ∙ Skrytá zárubeň pro křídla otevírané směrem dovnitř nebo ven je hliníková eloxovaná 
nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy zdi.

n PŘÍSLUŠENSTVÍ
STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 ∙ krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet závěsů podle tabulky
 ∙ magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

DOPLŇKY
 ∙ klesající těsnění 

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY

Otevírané směrem dovnitř

Otevírané směrem ven

pravé levé

rozměry křídla 
a počet závěsů

rozměry křídla 
a počet závěsů

eloxovaný 
hliník

„60”-„80” x 2040/2050 mm  
(2 kryté závěsy) 279 / 334,80 338 / 405,60

„90”-„100” x 2040/2050 mm  
(3 kryté závěsy) 313 / 375,60 1219 / 22,80

„60”-„100” x 2140/2150 mm  
(3 kryté závěsy) 359 / 430,80 451 / 541,20

„60”-„100” x 2240/2250 mm  
(3 kryté závěsy) 405 / 486,00 510 / 612,00

„60”-„100” x 2340/2350 mm  
(4 kryté závěsy) 452 / 542,40 570 / 684,00

„60”-„100” x 2440/2450 mm  
(4 kryté závěsy) 552 / 662,40 683 / 819,60

Ceny (EUR): bez DPH 
/ s DPH (DPH 20%) 
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Hliníková zárubeň HARMONY s nástavným panelem je určena pro použití v bytech a veřejných objek-
tech. Zárubeň je určena pro jednokřídlové dveře, může spolupracovat s otvíravými křídly: IMPULS, 
DESKOVÉ, TIARA, SIMPLE, INTER AMBER, DECO, DECO LUX, SONATA.

n PARAMETRY
 ∙ Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední 
používání.

n ROZMĚRY DVEŘÍ
 ∙ Otevírané ven 

-  Šířka zárubně „60 – 100”, tj. „695 – 1 095 mm”, max. výška s nástavným panelem 
2 500 mm. Šířka křídla 625 – 1 025 mm, standardní výška křídla 2 040 mm.

- Existuje možnost objednávky křídla s nestandardní výškou 2 140 mm, 2 240 mm 
-  NÁSTAVNÝ PANEL ke křídlům: šířka panelu: šířka křídla 625 – 1 025 mm, výška 

215 mm, 315 mm, 415 mm
 ∙ Otevírání dovnitř 

-  Šířka zárubně „60 – 100”, tj. „695 – 1 095 mm”, maximální výška s nástavným panelem 
2 500 mm. Šířka křídla 625 – 1 025 mm, standardní výška křídla 2 050 mm.

- Existuje možnost objednávky křídla s nestandardní výškou 2150 mm, 2250 mm. 
-  NÁSTAVNÝ PANEL ke křídlům: šířka panelu: šířka křídla 625 – 1 025 mm,  

výška 205 mm, 305 mm, 405 mm.

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ Křídlo v bezfalcovém systému (otevírání ven) nebo ve falcovém systému (otevírání 
dovnitř). Konstrukci křídla tvoří rám z dřeva jehličnatých stromů obložený oboustranně 
HDF deskami. Křídlo vyplňuje kartonová voštinová výplň anebo plná nebo děrovaná 
dřevotřísková deska. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

 ∙ Konstrukce křídla umožňuje zalícování s plochou zárubně.
 ∙ Nástavný panel ke křídlu.
 ∙ Konstrukci nástavného panelu tvoří rám z dřeva jehličnatých stromů obložený 
oboustranně HDF deskami. Křídlo vyplňuje kartonová voštinová výplň. Jmenovitá 
tloušťka nástavného panelu ke křídlu je 40 mm.

n  POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA 
S NÁSTAVNÝM PANELEM

 ∙ Povrch hladký, lakovaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce 0,15 - 0,7 mm, 
laminátem HPL o tloušťce 0,7 - 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.

n ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PROVEDENÍ
 ∙ Skrytá zárubeň pro křídla otevírané směrem dovnitř nebo ven je hliníková eloxovaná 
nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy zdi.

n PŘÍSLUŠENSTVÍ
STANDARDNÍ VYBAVENÍ

 ∙ krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet závěsů podle tabulky
 ∙ magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

DOPLŇKY
 ∙ klesající těsnění

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PLUS

rozměry křídla 
a počet závěsů

rozměry křídla 
a počet závěsů

eloxovaný 
hliník

„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 kryté závěsy) 464 / 556,80 604 / 724,80

„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 kryté závěsy) 490 / 588,00 629 / 754,80

„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 kryté závěsy) 490 / 588,00 629 / 754,80

„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 kryté závěsy) 490 / 588,00 629 / 754,80

Skrytá zárubeň HARMONY PLUS

Otevírané směrem dovnitř

n S NÁSTAVNÝM PANELEM 

Otevírané směrem ven

NOVINKA

Otevírané směrem dovnitř

Šířka Výška

rozměr dveří šířka zárubně
šířka montážního 

otvoru 
Hd Ho Hs Hn

„60” 695 705 2500 2507

2050

405

„70” 795 805 2400 2407 305

„80” 895 905 2300 2307 205

„90” 995 1005
2500 2507

2150 305

„100” 1095 1105 2250 205

Otevírané směrem ven

Šířka Výška

rozměr dveří šířka zárubně
šířka montážního 

otvoru 
Hd Ho Hs Hn

„60” 695 705 2500 2507

2040

415

„70” 795 805 2400 2407 315

„80” 895 905 2300 2307 215

„90” 995 1005
2500 2507

2140 315

„100” 1095 1105 2240 215

BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

Nástavný panel ke křídlu 
HARMONY PLUS

STŘÍKANÉ - bílá 
NCSs 0500N

ECO TOP LAMISTONE LAMINAT 
CPL 0,2

přírodní dýhy 
kolekce I, II, III, 

dýhované  
RETRO, LIMBA, 

kolekce IV, VI, VIIHIGH TOP SILKSTONE

výška nástavného panelu: 
415 mm, 315 mm, 215 mm
dveří otevírané směrem ven

52 / 62,40 28 / 33,60 31 / 37,20 39 / 46,80 57 / 68,40 62 / 74,40

výška nástavného panelu: 
405 mm, 305 mm, 205 mm

dveří otevírané směrem dovnitř
52 / 62,40 28 / 33,60 31 / 37,20 39 / 46,80 57 / 68,40 62 / 74,40

CENÍK NÁSTAVNÝCH PANELŮ KE KŘÍDLU HARMONY PLUS
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n ZÁVĚSY

n KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ
 ∙ Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm
 ∙ Zárubeň se skládá z: základní zárubně, obvodového těsnění, čepových závěsů.

n NÁTĚR
 ∙ Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá 
(RAL 7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001) 

 ∙ Zbývající barvy dle vzorníku RAL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubní 
v 1 barvě)

n KOVÁNÍ
 ∙ Čepové závěsy - 3 ks pro šířku „60”-„110”, ARCO
 ∙ Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

n DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ
 ∙ Imbusový klíč
 ∙ Hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
 ∙ Samořezné vruty (zárubeň montovaná do stěny ze sádrokartonu)

n DOPLŇKOVÉ VOLBY
 ∙ Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek 7 / 8,40
 ∙ Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek + 15%
 ∙ Úprava pro elektrický otvírač - příplatek 33 / 39,60

 ∙ Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy
 ∙ Zárubně  FD 12 i FD 14 jsou  přizpůsobeny pro křídla v PL normě

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

povrch pololesklý/satén

n PEVNÁ KOVOVÁ

n ROZMĚRY FD14

Šířka

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

Typ zárubně „60”÷„90” „100” ÷ „110” „120”÷„150” „160”÷„200”

FD14 malá 94 / 112,80 102 / 122,40 125 / 150,00 172 / 206,40

FD12 velká 109 / 130,80 119 / 142,80 142 / 170,40 189 / 226,80

n ROZMĚRY FD12

trojdílný závěs typ T
příplatek 7 / 8,40

pro jednokřídlové dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sd) (Sc) typ (So) (Sd) (Sc)
„60” 653 633 697 „120” 1287 1267 1331
„70” 753 733 797 „130” 1387 1367 1431
„80” 853 833 897 „140” 1487 1467 1531
„90” 953 933 997 „150” 1587 1567 1631

„100” 1053 1033 1097 „160” 1687 1667 1731
„110” 1153 1133 1197 „170” 1787 1767 1831

„180” 1887 1867 1931
„190” 1987 1967 2031
„200” 2087 2067 2131

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, 
Ho – výška otvoru 2046, Hc – celková výška zárubně 2068 mm

pro jednokřídlové dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sd) (Sc) typ (So) (Sd) (Sc)
„60” 681 671 697 „120” 1315 1305 1331
„70” 781 771 797 „130” 1415 1405 1431
„80” 881 871 897 „140” 1515 1505 1531
„90” 981 971 997 „150” 1615 1605 1631

„100” 1081 1071 1097 „160” 1715 1705 1731
„110” 1181 1171 1197 „170” 1815 1805 1831

„180” 1915 1905 1931
„190” 2015 2005 2031
„200” 2115 2105 2131

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, 
Ho – výška otvoru 2060, Hc – celková výška zárubně 2068 mm

standard: 
čepový závěs 

šroubovací  typ A

FALCOVÝ
SYSTÉM

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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n KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ
 ∙ Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm
 ∙ Zárubeň se skládá z: základní zárubně, obvodového těsnění, skrytých závěsů DUO.

n NÁTĚR
 ∙ Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá(RAL 7047), 
hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001)

n KOVÁNÍ
 ∙ Úprava pro skryté závěsy DUO – 2 ks pro šířku „60”–„80”, 3 ks pro šířku „90”–„110”
 ∙ Protiplech k magnetickému zámku
 ∙ Obvodové těsnění v bílé, šedé, hnědé barvě

n DOPLŇKOVÉ VOLBY
 ∙ Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek 7 / 8,40
 ∙ Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek + 15%
 ∙ Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy

n ROZMĚRY

pro jednokřídlové dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ So Sd Sc typ So Sd Sc
„60” 696 682 712 „120” 1310 1296 1326
„70” 796 782 812 „130” 1410 1396 1426
„80” 896 882 912 „140” 1510 1496 1526
„90” 996 982 1012 „150” 1610 1596 1626

„100” 1096 1082 1112 „160” 1710 1696 1726
„110” 1196 1182 1212 „170” 1810 1796 1826

„180” 1910 1896 1926
„190” 2010 1996 2026
„200” 2110 2096 2126

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, 
Ho – výška otvoru 2030, Hc – celková výška zárubně 2038, 

Hd - výška na vnější straně zárubně 2023 mm

Šířka

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

symbol rozsah
v mm ”60”÷”90” ”100”÷”110” ”120”÷”150” ”160”÷”200”

F93 101 180 / 216,00 211 / 253,20 257 / 308,40 331 / 397,20

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ
n PEVNÁ KOVOVÁ BEZFALCOVÁ

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉMNOVINKA

K SKRYTÝCH ZÁVĚSŮ DUO

nastavitelný skrytý
závěs DUO

n ZÁVĚSY

povrch pololesklý/satén
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KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sc) (Ho) (Hc) typ (So) (Sc) (Ho) (Hc)
„60” 687 720

2012 2028

 „125” 1339 1372

2012 2028

„70” 787 820  „140” 1489 1522
„80” 887 920  „145” 1539 1572
„90” 987 1020  „150” 1589 1622

„100” 1087 1120  „160” 1689 1722
„110” 1187 1220  „165” 1739 1772

 „170” 1789 1822

 „180” 1889 1922

 „185” 1939 1972
So – šířka otvoru (+5 mm/-0 mm); Sc – celková šířka zárubně; 

Ho – výška otvoru (+5 mm/-0 mm); Hc – celková výška zárubně

n KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ
 ∙ Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm
 ∙ Zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, 
čepových závěsů.

n NÁTĚR
 ∙ Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 
7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001) 

 ∙ Zbývající barvy dle vzorníku RAL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubní 
v 1 barvě)

n KOVÁNÍ
 ∙ Čepové závěsy - 3 ks pro šířku „60”-„110”, ARCO
 ∙ Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

n DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ
 ∙ Imbusový klíč
 ∙ Hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
 ∙ Samořezné vruty (zárubeň montovaná do stěny ze sádrokartonu)

n DOPLŇKOVÉ VOLBY
 ∙ Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek 7 / 8,40
 ∙ Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek + 15%
 ∙ Úprava pro elektrický otvírač - příplatek 33 / 39,60

 ∙ Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy

povrch pololesklý/satén

n NASTAVITELNÁ KOVOVÁ

n ROZMĚRY

Šířka 

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

symbol rozsah v mm „60”÷„90” „100” ÷ „110” „120”÷„150” „160”÷„200”

ZO 1 95 ÷ 125 177 / 212,40 203 / 243,60 238 / 285,60 280 / 336,00

ZO 2 125 ÷ 155 189 / 226,80 216 / 259,20 250 / 300,00 292 / 350,40

ZO 3 155 ÷ 185 201 / 241,20 228 / 273,60 262 / 314,40 304 / 364,80

ZO 4 185 ÷ 215 213 / 255,60 240 / 288,00 274 / 328,80 317 / 380,40

ZO 5 215 ÷ 245 226 / 271,20 252 / 302,40 287 / 344,40 329 / 394,80

ZO 6 245 ÷ 275 238 / 285,60 265 / 318,00 299 / 358,80 341 / 409,20

ZO 7 275 ÷ 305 250 / 300,00 277 / 332,40 311 / 373,20 354 / 424,80

ZO 8 305 ÷ 335 262 / 314,40 289 / 346,80 324 / 388,80 366 / 439,20

ZO 9 335 ÷ 365 274 / 328,80 301 / 361,20 336 / 403,20 378 / 453,60

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

U investičních projektů je možná také: zárubeň pevná ocelová a nastavitelná bezfalcová.

n ZÁVĚSY

trojdílný závěs typ T
příplatek 7 / 8,40

standard: 
čepový závěs 

šroubovací  typ A

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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povrch pololesklý/satén

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ
Šířka

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

symbol rozsah
v mm ”60”÷”90” ‘’100’’ ÷ ‘’110’’ ”120”÷”150” ‘’160’’÷”200”

F71 110 - 140 237 / 284,40 287 / 344,40 344 / 412,80 428 / 513,60
F72 140 - 170 251 / 301,20 301 / 361,20 358 / 429,60 441 / 529,20
F73 170 - 200 264 / 316,80 313 / 375,60 371 / 445,20 455 / 546,00
F74 200 - 230 277 / 332,40 328 / 393,60 385 / 462,00 428 / 513,60
F75 230 - 260 291 / 349,20 354 / 424,80 398 / 477,60 468 / 561,60
F76 260 - 290 304 / 364,80 367 / 440,40 459 / 550,80 494 / 592,80
F77 290 - 320 317 / 380,40 381 / 457,20 425 / 510,00 508 / 609,60
F78 320 - 350 331 / 397,20 394 / 472,80 438 / 525,60 521 / 625,20
F79 350 - 380 344 / 412,80 408 / 489,60 451 / 541,20 535 / 642,00

n KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ
 ∙ Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm
 ∙ Zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, 
skrytých závěsů DUO.

n NÁTĚR
 ∙ Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 
7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001) 

n KOVÁNÍ
 ∙ Úprava pro skryté závěsy DUO – 2 ks pro šířku „60”–„80”, 3 ks pro šířku „90”–„110”
 ∙ Protiplech k magnetickému zámku
 ∙ Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

n DOPLŇKOVÉ VOLBY
 ∙ Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek 7 / 8,40
 ∙ Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek + 15%
 ∙ Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy

n  NASTAVITELNÁ KOVOVÁ  
BEZFALCOVÁ

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ So Sc typ So Sc
„60” 694 722 „120” 1308 1336
„70” 794 822 „130” 1408 1436
„80” 894 922 „140” 1508 1536
„90” 994 1022 „150” 1608 1636
„100” 1094 1122 „160” 1708 1736
„110” 1194 1222 „170” 1808 1836

„180” 1908 1936
„190” 2008 2036
„200” 2108 2136

So – šířka otvoru, Sc – celková šířka zárubně, 
Ho – výška otvoru 2030, Hc – celková výška zárubně 2043 mm

n ROZMĚRY

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉMNOVINKA

K SKRYTÝCH ZÁVĚSŮ DUO

nastavitelný skrytý
závěs DUO

n ZÁVĚSY
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n ZÁVĚSY

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
n NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ NOSTRE

n ROZMĚRY

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka

typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 715 695 618 838 „60” + „60” 1350 1330 1473

„70” 815 795 718 938 „60” + „70” 1450 1430 1573

„80” 915 895 818 1038 „60” + „80”, „70” + „70” 1550 1530 1673

„90” 1015 995 918 1138 „60” + „90”, „70” + „80” 1650 1630 1773

„70” + „90”, „80” + „80” 1750 1730 1873

„80” + „90” 1850 1830 1973

„90” + „90” 1950 1930 2073

Výška: (Ho)2030, (Hd)2016, (Hs)1970, (Hop)2088 

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; Hop - výška po vnější straně lišty Sop - šířka po vnější straně lišty; 
Hd - výška na vnější straně zárubně; Ho - výška montážního otvoru; So - šířka montážního otvoru; Ss – šířka křídla

čepový závěs šroubovací typ C 
volitelně za příplatek 6 / 7,20

pro jednokřídlové
Kompletace

symbol rozsah v mm

ZS1 62-79 Zárubeň 75mm, obložka 32mm, obložka 12mm

ZS2 79-99 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 12mm

ZS3 99-123 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm

ZS4 123-143 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 76mm

ZS5 143-189 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 76mm

ZS6 189-209 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 142mm

ZS7 209-255 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 142mm

ZS8 255-275 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 208mm

ZS9 275-321 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 208mm

ZS10 321-341 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 274mm

ZS11 341-391 Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 274mm

Kompletace regulačních prvků do nastavitelné zárubně NOSTRE
čepový závěs 
šroubovací typ D

obložka k zárubni NOSTRE

pro jednokřídlové LAMISTONE CPL dýhované

symbol SILKSTONE Dýhy 311, 323 Kolekce: III, VII
RETRO, LIMBA

ZS1 62-79mm 145 / 174,00 202 / 242,40 231 / 277,20

ZS2 79-99mm 145 / 174,00 218 / 261,60 251 / 301,20

ZS3 99-123mm 157 / 188,40 218 / 261,60 251 / 301,20

ZS4 123-143mm 157 / 188,40 238 / 285,60 274 / 328,80

ZS5 143-189mm 171 / 205,20 238 / 285,60 274 / 328,80

ZS6 189-209mm 171 / 205,20 259 / 310,80 298 / 357,60

ZS7 209-255mm 187 / 224,40 259 / 310,80 298 / 357,60

ZS8 255-275mm 187 / 224,40 278 / 333,60 320 / 384,00

ZS9 275-321mm 201 / 241,20 278 / 333,60 320 / 384,00

ZS10 321-341mm 201 / 241,20 308 / 369,60 353 / 423,60

ZS11 341-391mm 222 / 266,40 308 / 369,60 353 / 423,60

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lak

obložková lišta s perem

regulační panel

těsnění

dřevěná zárubeň

80

FALCOVÝ
SYSTÉM

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek. 
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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Sk

(Sk)
„60” 917
„70” 1017
„80” 1117
„90” 1217

„100”                            1317
„110”                            1417

„60” + „60”                            1552
„70” + „60”                            1652

„70” + „70”, „80” + „60”       1752
„80” + „70”, „90” + „60”        1852
„80” + „80”, „90” + „70”        1952

„90” + „80”                              2052
„90” + „90”   2152

Strana se závěsy rozsah ZS1-ZS11
Regulační strana rozsah ZS4-ZS11

(Sk)
„60” 907
„70” 1007
„80” 1107
„90” 1207

„100”                            1307
„110”                            1407

„60” + „60”                            1544
„70” + „60”                            1644

„70” + „70”, „80” + „60”       1744
„80” + „70”, „90” + „60”        1844
„80” + „80”, „90” + „70”        1944

„90” + „80”                              2044
„90” + „90”   2144

Regulační strana rozsah ZS1-ZS3

horní lišta pro jednokřídlové dveře s polodrážkou, jednostranná

Horní lišta pro jednokřídlové dveře s polodrážkou, jednostranná „60”-„90” (1 ks)

k nastavitelné 
zárubni NOSTRE 

(ZS)

Povrch LAMISTONE CPL, SILKSTONE 49 / 58,80

Dýhy 311, 312, 323, 373, 374, 375, 
kolekce III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA 59 / 70,80

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

horní lišta „100”, „110” - příplatek +20%

n HORNÍ LIŠTA PRO ZÁRUBNĚ NOSTRE

n HORNÍ LIŠTA PRO ZÁRUBNĚ Q-SYSTÉM

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

HORNÍ LIŠTY
Horní lišta pro jednokřídlové falcové dveře

„60”-„90” na jednu stranu (1 ks)

k nastavitelné
zárubni Q-SYSTÉM

(ZJ)

Dýhy kolekce I, II, III, 
RETRO, LIMBA, SEMPRE Lux, SAHARA, KONGO 59 / 70,80

Povrch LAMISTONE CPL, SILKSTONE 49 / 58,80

Pro stříkané dveře (NCSs0500-N)* 56 / 67,20

pro nastavitelnou
zárubeň

SYSTÉM DIN
(ZP)

SYSTÉM DUO

Kolekce INTER-AMBER – povrch  ECO TOP 46 / 55,20

Povrch HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE 49 / 58,80

Pro stříkané dveře (NCSs0500-N)* 56 / 67,20

Dýhy kolekce I, II, III, VII, RETRO, LIMBA,  
SEMPRE Lux, SAHARA, KONGO 59 / 70,80

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

horní lišta „100”, „110” - příplatek + 20%

Při objednávání horní lišty k zárubním Q-SYSTÉM (ZJ) je potřeba uvést stranu
dveří, na které bude instalována (strana se závěsy / regulační strana)

horní lišta pro jednokřídlové dveře s polodrážkou, jednostranná

* odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks) 
ekologické akrylové barvy

šířka

typ (Sk)        

„60” 915
„70” 1015
„80” 1115

„90”* 1215
„60” + „60”                            1550
„60” + „70”                            1650

„70” + „70”, „60” + „80”       1750
„70” + „80”, „60” + „90”        1850
„80” + „80”, „70” + „90”        1950

„80” + „90”                              2050
„90” + „90”   2150
výška: (Hk) 2112

Vnější rozměr horní lišty k zárubním 
Q-SYSTÉM
Strana se závěsy rozsah ZJ1-ZJ11
Regulační strana rozsah ZJ4-ZJ11

šířka
typ (Sk)        

„60” 905
„70” 1005
„80” 1105

„90”** 1205
„60” + „60”                            1540
„60” + „70”                            1640

„70” + „70”, „60” + „80”       1740
„70” + „80”, „60” + „90”        1840
„80” + „80”, „70” + „90”        1940

„80” + „90”                              2040
„90” + „90”   2140
výška: (Hk) 2107

Vnější rozměr horní lišty k 
zárubním Q-SYSTÉM
Regulační strana rozsah ZJ1-ZJ3

šířka
typ (Sk)        

„60” 826
„70” 926
„80” 1026

„90”*** 1126
„60” + „60”                            1476
„60” + „70”                            1576

„70” + „70”, „60” + „80”       1676
„70” + „80”, „60” + „90”        1776
„80” + „80”, „70” + „90”        1876

„80” + „90”                              1976
„90” + „90”   2076
výška: (Hk) 2099

Vnější rozměr horní lišty k 
zárubním DIN český standard

šířka
typ (Sk)        

„60” 913
„70” 1013
„80” 1113

„90”**** 1213
„60+60” 1528
„60+70” 1628

„60+80”, „70+70” 1728
„60+90”, „70+80” 1828
„70+90”, „80+80” 1928

„80+90” 2028
„90+90” 2128

výška: (Hk) 2122

Vnější rozměr horní lišty k zárubním  
Duo Strana se závěsy rozsah 
D1-D10
Regulační strana rozsah D3-D10

šířka
typ (Sk)        

„60” 903
„70” 1003
„80” 1103

„90”***** 1203
„60+60” 1518
„60+70” 1618

„60+80”, „70+70” 1718
„60+90”, „70+80” 1818
„70+90”, „80+80” 1918

„80+90” 2018
„90+90” 2118

výška: (Hk) 2117

Vnější rozměr horní lišty k zárubním 
Duo Regulační strana rozsah D1-D2

šířka
typ (Sk)

„60” 870
„70” 970
„80” 1070
„90” 1170

„60+60” 1485
„60+70” 1585

„60+80, 70+70” 1685
„60+90 , 70+80” 1785
„70+90 , 80+80” 1885

„80+90” 1985
„90+90” 2085
výška: (Hk) 2101

Vnější rozměr horní lišty 
k zárubním DIN Duo

Dveře ASTOR DUO, GRAF DUO nejsou nabízeny; v šířce „90+90”

* 1199 u křídel ASTOR; GRAF ** 1189 u křídel ASTOR; GRAF *****1196 mm u křídel ASTOR DUO,  
GRAF DUO

****1206 mm u křídel ASTOR DUO,  
GRAF DUO

***1096 u křídel ASTOR; GRAF
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Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

LIŠTY

n NÁVRHY SPOJENÍ LIŠT

ECO TOP

laminované

Stříkané 
bílá 000*

dýhované
HIGH TOP

LAMISTONE CPL

přírodní dýhy
(kolekce I, II, III)

kolekce: IV, V, 
VI, VII, 

RETRO, LIMBA

SILKSTONE

laminát v imitaci 
dřeva u dveří 
laminovaných

OVÁLNÁ LIŠTA LC1 symbol LC1F LC1F LC1F LC1O LC1R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 7 / 8,40 7 / 8,40 10 / 12,00 16 / 19,20 24 / 28,80

za sadu
pro dvoukřídlé 10 / 12,00 10 / 12,00 14 / 16,80 23 / 27,60 33 / 39,60

KRYCÍ LIŠTA LD1 symbol LD1F LD1F LD1F

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 22 / 26,40 22 / 26,40 30 / 36,00 - -

za sadu
pro dvoukřídlé 26 / 31,20 26 / 31,20 36 / 43,20 - -

KRYCÍ LIŠTA LD6 symbol LD6F LD6F LD6F LD6O LD6R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 13 / 15,60 13 / 15,60 18 / 21,60 22 / 26,40 31 / 37,20

za sadu
pro dvoukřídlé 15 / 18,00 15 / 18,00 20 / 24,00 37 / 44,40 52 / 62,40

KRYCÍ LIŠTA LD7 symbol LD7F LD7F LD7F LD7O LD7R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 17 / 20,40 21 / 25,20 20 / 24,00 22 / 26,40 31 / 37,20

za sadu
pro dvoukřídlé 20 / 24,00 35 / 42,00 24 / 28,80 37 / 44,40 52 / 62,40

KRYCÍ LIŠTA LD10 symbol LD10F LD10F LD10F
za sadu pro

jednokřídlové 15 / 18,00 15 / 18,00 21 / 25,20 - -

za sadu
pro dvoukřídlé 19 / 22,80 19 / 22,80 26 / 31,20 - -

KRYCÍ LIŠTA LD8 symbol LD8O** LD8O***

23
15

za sadu pro
jednokřídlové - - - 67 / 80,40 67 / 80,40

za sadu
pro dvoukřídlé - - - 100 / 120,00 100 / 120,00

Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm

   *  standard: bílá barva NCSs 0500-N 
příplatek podle tabulky barev - str. 105

  ** dýhované: dub evropský
*** dýhované: eben, světlý ořech, tmavý ořech

UV lak

LD8
sada pro jednokřídlové dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

LC1, LD1, LD6, LD7, LD10
sada pro jednokřídlové dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm;

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

OŚCIEŻNICE

99

 KULATÁ OKÉNKA k vnitřním dveřím

Matné bezpečnostní sklo – ve standardním provedení
Průhledné sklo – příplatek + 19 / 22,80 (netýká se BMJ)
Při použití kulatého okénka je nutno objednat jako výplň dveří dřevotřískovou desku

MODELY DVEŘÍ KULATÁ OKÉNKA
POUZE U PLNÝCH VERZÍ POZNÁMKY

CLASSIC BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

CLASSIC LUX,                  
CLASSIC LUX DUO

BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

DECO BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

DECO LUX SOFT,  
DECO LUX, DECO INVEST

BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

ETIUDA vzor B0 BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

IMPULS (BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4)1 1)  pouze ve verzi 01

INTERSOLID II2 BMD1

1)   pouze v šířkách  
„70”, „80”, „90”            

2) netýká se vzorů 10, 11  

DESKOVÉ, DESKOVÉ DUO BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

INTER-AMBER BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

SIMPLE, SIMPLE DUO BMD, BMJ, BMN, BML1, BML4

Ve zbývajících modelech dveří jsou kulatá okénka vyloučena.

pohled ze str. závěsů

pohled ze str. závěsů

pohled ze str. závěsů

pohled ze str. závěsů

pohled ze str. závěsů

BMD

rub

rub

rub

rub

rub

rozměr So cena barva

kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 135 mm 66 / 79,20
nerezová ocel

(mat)
sklo – lakomat

kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 215 mm 88 / 105,60
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 235 mm 103 / 123,60
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 280 mm 117 / 140,40

BMJ

kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm) 180 mm 100 / 120,00
nerezová ocel

(mat)
sklo – lakomat

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) 225 mm 116 / 139,20
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) 265 mm 142 / 170,40
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) 295 mm 151 / 181,20

BMN

kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm) 180 mm 110 / 132,00
nerezová ocel

(mat)
sklo – lakomat

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) 225 mm 127 / 152,40
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) 265 mm 146 / 175,20
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) 295 mm 168 / 201,60

BML1

kulaté okénko 1 (Ø  250 mm, tloušťka 40 mm) 155 mm 219 / 22,80
matná ocel,  

průhledné sklo/ 
matné sklo

kulaté okénko 2 (Ø  300 mm, tloušťka 40 mm) 195 mm 219 / 22,80
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 40 mm) 230 mm 219 / 22,80
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka  40 mm) 265 mm 219 / 22,80

BML4

kulaté okénko 1 (Ø  300 mm, tloušťka 40 mm) 228 mm 219 / 22,80 matná ocel,  
průhledné sklo/ 

matné sklokulaté okénko 2 (Ø  350 mm, tloušťka 40 mm) 278 mm 219 / 22,80

So – rozměr na vnitřní straně kulatého okna 
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závěs s dovírací funkcí (pevná 
dřevěná zárubeň nebo jednostranně 
nastavitelná)

falcový systém 

n ÚCHYTY k posuvným dveřím

n DVEŘNÍ ZAVÍRAČ n DVEŘNÍ ZARÁŽKY

n  HÁKOVÝ ZÁMEK (SYSTÉM 2100) 
k posuvným dveřím

n  ÚCHYTY  
ke skládacím dveřím (standard)

n  ÚCHYTY  
ke skládacím dveřím (volitelné)

O1
bílá 

plastové mosazné

cena volitelných úchytů ke skládacím
a posuvným dveřím je za sadu 2 ks

O4
šedý

O7
patina

O9
chrom

O3
hnědá

O6
zlatá-satén

O8
chrom-satén

O2
béžová

O5
zlatá

56
 m

m

možnost použití pouze u křídel 
o tloušťce min. 40 mm 

(spodní rám)

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ASISTENT OTVÍRÁNÍ PADACÍ TĚSNĚNÍ

zlatá, zlatá-satén, 
patina

29 / 34,80

volitelně zámek WC, WK

chrom, chrom satén, zlatá,  
zlatá matná, patina

44 / 52,80

cena od

61 / 73,20

barevné provedení: stříbrná, bílá, hnědá

chrom-satén, 
chrom

48 / 57,60

1153 / 1383,60 48 / 57,60
- nákup zvlášť (k seříznutí svépomocí)

66 / 79,20
- instalovaná ve dveřích

TYP 2 (PODLAHOVÁ)

mosaz, nikl, 
chrom, hnědá

10 / 12,00

TYP 5 (PODLAHOVÁ)

mosaz, nikl, 
chrom, hnědá

10 / 12,00

vyžadované zesílení pod dveřní
zavírač a zesílení pod lištou

zárubně

na výběr jsou také jiné 
modely dveřních zavíračů - 
po konzultaci s obchodním 

oddělením

12
4 

m
m

DOPLŇKY

n KRYTY NA ZÁVĚSY TYP I (sada 2 ks na jeden závěs) n  KRYTY NA ZÁVĚSY TYP II (sada 2 ks na jeden závěs)

Barvy: zlatá, zlatá satén, 
chrom, chrom matný, 
patina

Barvy: bílá, hnědá, zlatá, zlatá satén, 
chrom, chrom matný, patina

4 / 4,80 3 / 3,60

Krytky typ I se používají k závěsům typ C
a typ K. Komplet krytek pro jeden
závěs se skládá ze dvou stejných krytek.
Nejsou dostupné v české normě

Krytky typ II se používají k závěsům typ
A, typ B, typ D. Komplet krytek pro jeden
závěs se skládá z krátké krytky (horní část)  
a dlouhé krytky (dolní část).
Nejsou dostupné v české normě

n ZÁVĚSY k vnitřním dveřím

falcový systém 

čepový závěs 
šroubovací typ A

čepový závěs 
šroubovací typ C 

falcový systém 

čepový závěs 
šroubovací typ D

falcový systém 

čepový závěs 
šroubovací typ K

falcový systém 

čepový závěs šroubovací 
typ Z (část dolní) 
+ typ O (část horní)

falcový systém 
standard český 

nastavitelný skrytý závěs 
(DUO SYSTEM)

bezfalcový systém 

trojdílný závěs typ T

falcový systém

Úchyt U4 ve standardu u dveří posuvných po stěně.

U1
zlatá

U2
zlatá-mat

U3
chrom

WK - pro klíč, WB - pro vložku, WC - pro koupelnový zámek

U4
chrom-satén

U5
patina

nikl-satén

18
9 

m
m

nikl-satén

16
0 

m
m

zlatá, zlatá-mat, chrom, chrom-satén, patina

37 / 44,40 Úchyt MAYA* 
(vložka 26,5 x 26,5 - 37 / 44,40)

Úchyt 110 / 132,00
Úchyt WK, WB 110 / 132,00

Úchyt WC 141 / 169,20

Úchyt ENTERO*
Úchyt 87 / 104,40

Úchyt WC 118 / 141,60

Úchyt ENTERO II
Úchyt 56 / 67,20

Úchyt WC 107 / 128,40

12
4 

m
m

* Netýká se modelů ASTRO Lux vzor W4, W4S

nerez
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závěs s dovírací funkcí (pevná 
dřevěná zárubeň nebo jednostranně 
nastavitelná)

n SKUPINA IV

DL

DRUHY SKEL

n SKUPINA I

tloušťka skleněné tabule 4 mm

příplatky k ceně křídel nebo k jednokřídlým dveřím
(k dvoukřídlovým dveřím cena x2)

netýká se modelů IMPULS, kolekce FIESTA, ETIUDA A1-A3, SEMPRE,  
VERTIGO, VERTIGO Lux, ASTRO Lux

HLADKÉ, BEZBARVÉ, 
PRŮHLEDNÉ

BB

KURA
bezbarvá

KP

n SKUPINA III

DIAGONAL
bezbarvá

THELA
bezbarvá

TA

*dostupné pouze u modelů SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, 
SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (verze W05**) 
**tloušťka skleněné tabule 6 mm

tloušťka skleněné tabule 4 mm  

BI BR

MATNÉ
matné bílé, matné hnědé, grafit satén

BG*

pouze Sempre Verse (verze W01-W04 bílé, hnědé, grafit)

tloušťka skleněné tabule 4 mm  

DECORMAT
bílé, hnědé, grafit

DR DG DX

CENA VNITŘNÍCH FALCOVÝCH DVEŘÍ A KŘÍDEL SE SNIŽUJE V PŘÍPADĚ: 
DODÁVKY BEZ ZASKLENÍ - 6 / 7,20

DRUH ZASKLENÍ SKUPINA I SKUPINA III SKUPINA IV

Malá skleněná tabule, INTER-AMBER A01 8 / 9,60 12 / 14,40 10 / 12,00

velká skleněná tabule; 6 skleněných tabulí;  Deco 04SD, 05SD; 
INTER-AMBER BS2, AS4, ASM4; SIMPLE 01, 02, 03;
FIORD 03SD; SKLÁDACÍ D2; DESKOVÉ 04SD, 05SD;  

CREO A8, AD, D6, DD

17 / 20,40 51 / 61,20 40 / 48,00

8 skleněných tabulí; 10 skleněných tabulí; FIORD 02S8; CREO C10, CD 28 / 33,60 92 / 110,40 69 / 82,80

jedna skleněná tabule pro FIORD (1M, S3); Deco Vario B, C, D3;  
GRAF; SIMPLE 04; INTER-AMBER C, F; CREO B1-B4 10 / 12,00 14 / 16,80 12 / 14,40
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VENTILACE

ŠÍŘKA DVEŘÍ

DVEŘE S VENTILAČNÍM 
SEŘÍZNUTÍM

DVEŘE S VENTILAČNÍMI 
POUZDRY

DVEŘE SE DVĚMA ŘADAMI 
VENTILAČNÍCH POUZDER
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Fa
lco
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„60” 0,019 10* 0,009 25* 0,011 20*
„70” 0,022 - 0,010 20* 0,012 15*
„80” 0,026 - 0,011 15* 0,013 15*
„90” 0,029 - 0,012 15* 0,014 10*

„100” 0,033 - 0,013 10* 0,015 10*
„110” 0,036 - 0,014 10* 0,016 10*

DU
O/

FIE
ST

A 
(B

EZ
FA

LC
OV

É)

„60” 0,016 15* 0,009 25* 0,011 20*
„70” 0,020 5* 0,010 20* 0,012 15*
„80” 0,024 - 0,011 15* 0,013 15*
„90” 0,028 - 0,012 15* 0,014 10*

„100” 0,032 - 0,013 10* 0,015 10*
„110” 0,036 - 0,014 10* 0,016 10*

AR
CO

„60” 0,017 15* - - - -
„70” 0,021 5* 0,010 20* - -
„80” 0,026 - 0,011 15* - -
„90” 0,030 - 0,012 15* - -

„100” 0,034 - 0,013 10* - -

SE
M

PR
E

„60” 0,014 15* 0,009 25* - -
„70” 0,018 10* 0,010 20* - -
„80” 0,023 - 0,011 15* - -
„90” 0,027 - 0,012 15* - -

„100” 0,032 - 0,014 10* - -

FO
RT

IM
O „60'” 0,016 15* 0,009 25* - -

„70” 0,020 5* 0,010 20* - -
„80” 0,024 - 0,011 15* - -
„90” 0,028 - 0,012 15* - -
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POZNÁMKY

ARCO, ARCO ALU X2 X2 X2 X1 1) seříznutí pouze v šířkách „80”, „90” 
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra

INTER-AMBER X X X X X X X X X X X

IMPULS, CREO X X X X X X X X X X X X

IMPULS 13 X X X X X X X X X1 X1 1) ventilační mřížka pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

ETIUDA B2, B3 X X X

ETIUDA A1, B1 X X X X X X X X1 X1 X1 X 1) pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

ETIUDA B0, B4 X X X X X X X X X X X X

DECO, DECO VARIO X X X X X X X X X X X

ASTRO LUX X1 X1 X1 X1 X1 X2 X1 X1 X
1) pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5,  
W6, W7, W7S, W7A
 2) pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6

INTERSOLID II X X X X X X X1 X1 X 1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce

DECO LUX, DECO LUX SOFT, DECO LUX 
SOFT VARIO, DESKOVÉ, SIMPLE, CLASSIC, 

CLASSIC LUX, TIARA
X X X X X X X X X X

FIORD X X X X X X X X1 X1 X 1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce

PRADO X X X

SKLÁDACÍ, SKLÁDACÍ DUO X X X X X X

SEMPRE LUX, SEMPRE LUX ALU, SEMPRE 
INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE3 

(DÝHOVANÉ), SEMPRE GRAVI
X2 X2 X1 X1

1)  pouze v šířkách „80”, „90” 
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra 
3) netýká se vzorů W05, W06, W07, W08, W09

SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, 
SEMPRE VERSE3 (LAMISTONE, SILKSTONE) X2 X2 X2 X X1 X1

1)  pouze v šířkách „80”, „90” 
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra 
3) netýká se vzorů W05, W06, W07, W08, W09

ASTOR X X X X X X X X X

GRAF X X X X X X X X X

VERTIGO, VERTIGO LUX X X X X X X X X1 X1 X 1) ventilační mřížka pouze u standardní výšky

VERIMO X2 X2 X2 X1 1)  seříznutí pouze v šířkách „80”, „90” 
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra

FORTIMO X2 X2 X2 X X1 X1 1)  seříznutí pouze v šířkách „80”, „90” 
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra

SONATA X X X X X X X X X X X X

* netýká se křídel s ventilačním seříznutím
U kolekce DUO jsou možnosti ventilace stejné jako u jednotlivých modelů dveří

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm
* světlost je nutno zvětšit o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zdola, je-li křídlo možné zkrátit
Křídla, která nelze zkrátit:
- Etiuda vzory A1-A3
- Astro Lux vzory W1S-W9S, W1A-W9A
- Sempre Verse W05-W08

Posuvná křídla vzhledem ke své konstrukci (odsunutí od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít 
ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.
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plastové z nerezu

n VENTILAČNÍ MŘÍŽKY*

bílá 6 / 7,20

béžová 6 / 7,20

hnědá 6 / 7,20

šedý 6 / 7,20
H17 uchycení na zástrčky 48 / 57,60

odolná proti kyselině uchycení na zastrčky 62 / 74,40

VENTILACE

Možnost objednávky mřížek a panelů z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro výměnu vzduchu převyšuje 0,022 m2

ventilační seříznutí v bezfalcových křídlech z kolekce 
FIESTA ’09 stříkané DUO - příplatek 19 / 22,80 

FIESTA/DUO stříkané

příplatek „70” – 84 / 100,80; příplatek „80” – 92 / 110,40; 
příplatek „90” – 95 / 114,00; 

příplatek „100” – 99 / 118,80; oboustranný panel

PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU

ventilační seříznutí v křídlech
SEMPRE „80”

křídlo SEMPRE „80” s ventilační mezerou

SEMPRE/ SEMPRE DUO

ventilační seříznutí v křídlech
SEMPRE „90”

křídlo SEMPRE „90” s ventilační mezerou

ventilační seříznutí v křídlech ARCO „80” ventilační seříznutí v křídlech ARCO „90” 

VERTIGO

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ventilační seříznutí - příplatek 19 / 22,80 

STANDARD

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm
*Podle vyhlášky o technických požadavcích na budovy a jejich umístění vydané polským Ministerstvem infrastruktury dne 12. dubna 2002. (Sb. zák. 75 z r. 2002, pol. 690 s pozdějšími 
změnami, Sb. zák. č. 33 z r. 2003, pol. 270, Sb. zák. č. 109 z r. 2004, pol. 1156) Kapitola 6, §.79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musejí v místnosti otevírat 
směrem ven, musejí být s výjimkou § 75 odst. 2 široké minimálně 0,8 m, jejich světlá výška v zárubni musí být 2 m, a ve spodní části musejí být opatřeny otvory pro výměnu vzduchu 
o celkové ploše minimálně 0,022m2”.
** světlost je nutno zvětšit o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zdola, je-li křídlo možné zkrátit
Křídla, která nelze zkrátit:
- Etiuda vzory A1-A3
- Astro Lux vzory W1S-W9S, W1A-W9A
- Sempre Verse W05-W08

Posuvná křídla vzhledem ke své konstrukci (odsunutí od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.

Jedna nebo dvě řady ventilačních 
pouzder

Ventilační seříznutí
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ventilační mezera v křídlech z kolekce SEMPRE – příplatek 26 / 31,20

DESKOVÁ KONSTRUKCE

ventilační mezera v křídlech s deskovou konstrukcí – 
příplatek 19 / 22,80

ventilační seříznutí v křídlech Etiuda A01 „80” a 
Impuls 13 „80” - příplatek 19 / 22,80

ventilační seříznutí v křídlech Etiuda A01 „90” a 
Impuls 13 „90” - příplatek 19 / 22,80

A B

„80” 844 704

„90” 944 804

křídlo VERTIGO „80” s ventilační mezerou křídlo VERTIGO „90” s ventilační mezerou

n VENTILACE*

ARCO

507

844

70 30

607

944

70 30

ETIUDA A01 a IMPULS 13
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SI
LK

ST
ON

E

T292
kaštan Royal

T293
antracit Royal

T294
jasan Royal

T295
merbau Royal

T276
polský dub

T296
polský jasan

T297
nugát Royal

T288
javor Royal

n VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)

T5
chrom

T6
chrom satén

TN1
chrom lesk

TN2
chrom mat

TN3
nikl satén

TN4
efekt ušlechtilé oceli

TN5
patina

T7
patina

TK5
nerezová ocel

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

36 / 43,20

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

59 / 70,80

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

30 / 36,00

VENTILACE
LA

M
IS

TO
NE

 C
PL

T258 
bílá

T260 
bílá dub

T263 
ořech premium

T240
jilm bělený

T241
jilm pískový

T242
jilm šedý

EC
O 

TO
P

T121 
dub

T125
vlašský ořech

T131
javor

T132
ořech

T258 
bílá

T295
anglický dub

T140 
dub nugát

T141
dub Salinas

T143 
dub patina

T143
dub skandinávský

T132 
italský dub

T147 
stříbrný dub

T276
medový dub

HI
GH

 T
OP

T129 
kaštan

T292 
kávový jasan

n VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) - ARCO, ARCO ALU, IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

17 / 20,40

TK1 
chrom-satén

TK2 
nikl-satén

TK3 
zlatá-satén

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

695

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

7 / 8,40

n VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)

T1
hnědá

T2
béžová

T3
zlatá

T4
bílá

T10
světle hnědá

T13
světle béžová

T14
šedý

T15
černá

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.
Ventilační pouzdra nesplňují požadavky z nařízení ministra ohledně celkového profilu otvorů pro přívod vzduchu.
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ECO TOP Ekologický povrch odolný proti otěru.

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

BAREVNÉ PROVEDENÍ (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RAL a NCS 
(kromě metalických)

STŘÍKANÉ Ekologické akrylové 
barvy, odstíny vzorníku 
RAL a NCS (kromě 
metalických odstínů) – 
příplatek podle tabulky 
barev (min. 2 ks)

DÝHOVANÉ
Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým 
UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené 
i v několika vrstvách.

311 312 326 323 332 334
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III kolekce V

431 432 433
přírodní dub středně světlý 

ořech
ořech černý

351
marrone

kolekce IV

 Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. 

UV lak

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

kolekce VI

611 612 613 621 622 623
SAHARA A SAHARA B SAHARA C KONGO A KONGO B KONGO C

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělenímLAMINOVANÉ

 
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

720 771 772 779 721 765
bílá buk šedý dub antracit wenge

CP
L 

0,
7 

m
m

*

HP
L*

Volitelně lze použít 
lamináty  
HPL 0,6 - 1,0 mm 

Příklady odstínů HPL
detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

CP
L 

0,
5 

m
m

*

višeň ořech premium

CP
L 

0,
7 

m
m

*

višeň ořech premium

Dostupnost po konzultaci s obchodním oddělením

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi 
LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným 
efektem struktury pravého dřeva.

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

SILKSTONE CPL

CP
L 

0,
5 

m
m

 
976 993 994 995
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal  

996 997
polský jasan nugát Royal

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. 
Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách 
intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H

269 240 241 242 289 531
jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

340 373 374 375 376 377 390 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub přírodní ořech tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

SKUPINA 1 – světlé barvy: příplatek podle tabulky příplatků
1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9003 9010 9016 9018 

SKUPINA 2 – přechodné barvy: příplatek podle tabulky příplatků
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045

SKUPINA 3 – středně tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků
1011 1019 1020 1024  1027 1033 2000 2001 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3017 3018 3022 3027 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5012 
5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032 7033 7034 7036 7037 
7039 7046 8000 8001 8024 8025

SKUPINA 4 – tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků
3003 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 6007 6008 6009 
6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 8004 8007 8008 
8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028 

n  VZORNÍK RAL (MIMO METALICKÉ BARVY) rozdělení barev podle stupně intenzity

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S 

podle skupin barev**

Model dveří SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4
DESKOVÉ, ASTOR, GRAF, FIORD, CLASSIC Lux, SIMPLE, CLASSIC, SKLÁDACÍ, SKLÁDACÍ Duo,  

SIMPLE Duo, GRAF Duo, ASTOR Duo,  CLASSIC Lux Duo, FIORD Duo, DESKOVÉ Duo 68 / 81,60 92 / 110,40 110 / 132,00 128 / 153,60

VERTIGO, CERBER PLUS, B-30/C-30, ODIBOARD 103 / 123,60 139 / 166,80 165 / 198,00 190 / 228,00
ZÁRUBNĚ + 20% + 30% + 40% + 60%

**  příplatek k 
jednomu křídlu

Barvy NCS - po konzultaci s 
obchodním oddělením
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n KONSTRUKCE
 ∙ dveře s dřevěnou zárubní (falcový systém): křídlo – dřevěný rám obložený dvěma HDF 
deskami, výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, volitelně (za příplatek 39 / 46,80) 
plná dřevotřísková deska, nominální tloušťka křídla 46 mm, zárubeň – pevná nebo 
nastavitelná dřevěná, práh s hliníkovou lištou, volitelně padací těsnění

 ∙ dveře s kovovou zárubní (falcový systém): křídlo – dřevěný rám obložený dvěma HDF 
deskami, výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, volitelně (za příplatek 39 / 46,80) 
plná dřevotřísková deska, nominální tloušťka křídla 46 mm, zárubeň – pevná kovová, 
práh, volitelně padací těsnění

n ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ
 ∙ tradiční (dovnitř) nebo ven

n KOVÁNÍ
 ∙ dveře (sada s dřevěnou nebo kovovou zárubní): 3 stříbrné závěsy, čepové nastavitelné 
ve třech osách (volitelně možnost použití dodatečných závěsů s dovírací funkcí – pouze 
u dřevěné zárubně), 2 nezávisle hřeby proti vysazení, 2 zadlabací zámky se třemi čepy 
na patentní vložku (bez vložek), stříbrné kukátko

n ZÁRUBNĚ
 ∙ pevná dřevěná zárubeň volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkem nebo nastavitelná 
dřevěná zárubeň s rozšiřujícími panely, rohovými obložkami a krycí lištou. Lakovaná, 
dýhovaná nebo foliovaná (fólie nebo laminát CPL 0,15 mm) zárubeň v barvě podle 
odstínu křídla.

 ∙ pevná kovová zárubeň vyrobená z plechu s tl. 1,5 mm, standardně lakovaná práškově v 
bílé (RAL 9016), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8017) nebo béžové barvě (RAL 1001). 
Po konzultaci s obchodním oddělením lze zárubně lakovat v nestandardních odstínech 
podle vzorníku RAL nebo NCS.

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ neprůzvučnost: třída D1 – 25, D2 – 25, třída RW = 27 dB
 ∙ mechanická trvanlivost: 3. třída požadavků mechanické trvanlivosti, tj. náročný provoz.

n ROZMĚRY
 ∙ standardní rozměry
- dveře s dřevěnou zárubní: 895 x 2017 mm, 995 x 2017 mm
- dveře s kovovou zárubní: 897 x 2018 mm, 997 x 2018 mm

 ∙ rozměry verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout průchozí světlosti min. 900 mm při 
otevření křídla pod úhlem 90 stupňů)
- dveře s dřevěnou zárubní: 1005 x 2017 mm
- dveře s kovovou zárubní: 1007 x 2018 mm

 ∙ možnost výroby dveří s výškou 1950 mm, 2000 mm
 ∙ konstrukce dveří umožňuje zkrácení do 50 mm

n KONSTRUKCE
 ∙ dveře s dřevěnou zárubní (falcový systém): křídlo – dřevěný rám obložený dvěma HDF 

deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, nominální tloušťka křídla 46 mm, 
zárubeň – pevná nebo nastavitelná dřevěná, práh s hliníkovou lištou, volitelně padací 
těsnění
 ∙ dveře s kovovou zárubní (falcový systém): křídlo – dřevěný rám obložený dvěma HDF 

deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, nominální tloušťka křídla 46 mm, 
zárubeň – pevná kovová, práh, volitelně padací těsnění

n ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ
 ∙ tradiční (dovnitř) nebo ven

n KOVÁNÍ
 ∙ dveře (sada s dřevěnou nebo kovovou zárubní): 3 stříbrné závěsy, čepové nastavitelné 
ve třech osách (volitelně možnost použití dodatečných závěsů s dovírací funkcí – pouze 
u dřevěné zárubně), 2 nezávisle hřeby proti vysazení, 2 zadlabací zámky se třemi čepy 
na patentní vložku (bez vložek), stříbrné kukátko

n ZÁRUBNĚ
 ∙ pevná dřevěná zárubeň volitelně s krycími lištami, čtvrtválečkem nebo nastavitelná 
dřevěná zárubeň s rozšiřujícími panely, rohovými obložkami a krycí lištou. Lakovaná, 
dýhovaná nebo foliovaná (fólie nebo laminát CPL 0,15 mm) zárubeň v barvě podle 
odstínu křídla.

 ∙ pevná kovová zárubeň vyrobená z plechu s tl. 1,5 mm, standardně lakovaná práškově v 
bílé (RAL 9016), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8017) nebo béžové barvě (RAL 1001). 
Po konzultaci s obchodním oddělením lze zárubně lakovat v nestandardních odstínech 
podle vzorníku RAL nebo NCS.

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ neprůzvučnost: 

- třída D1 – 35, D2 – 30, klasa RW=37 dB (dveře se dřevěn prahem)
- třída D1 – 30, D2 – 30, klasa RW=37 dB (dveře se padacím těsněním)

 ∙ mechanická trvanlivost: 3. třída požadavků mechanické trvanlivosti, tj. náročný provoz.

n ROZMĚRY
 ∙ standardní rozměry
- dveře s dřevěnou zárubní: 895 x 2017 mm, 995 x 2017 mm
- dveře s kovovou zárubní: 897 x 2018 mm, 997 x 2018 mm

 ∙ rozměry verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout průchozí světlosti min. 900 mm při 
otevření křídla pod úhlem 90 stupňů)
- dveře s dřevěnou zárubní: 1005 x 2 017 mm
- dveře s kovovou zárubní: 1007 x 2 018 mm

 ∙ možnost výroby dveří s výškou 1950 mm, 2000 mm
 ∙ konstrukce dveří umožňuje zkrácení do 50 mm

CERBER PLUS

NOVINKA
CERBER PLUS 37dBCERBER PLUS
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 Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich 
různé odstíny.

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

plně 00 verze 37 dB 00
dveře s pevnou 

dřevěnou zárubní
dveře s pevnou 
kovovou zárubní

dveře s pevnou 
dřevěnou zárubní

dveře s pevnou 
kovovou zárubní

STŘÍKANÉ  
(BÍLÁ NCS S 0500N) 354 / 424,80 391 / 469,20 500 / 600,00 537 / 644,40

ECO TOP 245 / 294,00 318 / 381,60 391 / 469,20 464 / 556,80

HIGH TOP, SILKSTONE,  
LAMISTONE 281 / 337,20 354 / 424,80 427 / 512,40 500 / 600,00

LAMINAT CPL 0,2;  
CPL0,5*; CPL0,7* 318 / 381,60 434 / 520,80 464 / 556,80 573 / 687,60

KOLEKCE I, II, III 354 / 424,80 427 / 512,40 500 / 600,00 573 / 687,60

KOLEKCE RETRO, LIMBA 
KOLEKCE IV, VI, VII 391 / 469,20 464 / 556,80 537 / 644,40 610 / 732,00

n KŘÍDLA CERBER PLUS (verze+ceny)

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře
s parametrem zvukotěsnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení 

pro investiční trh v samostatné publikaci

čepový závěs nastavitelný 
ve 3 rovinách

trnový zámek
tříbodový zadlabaný

dubový práh s hliníkovou lištou

rohový plech

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

311 312 326 323 332 334
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III

351
marrone

kolekce IV

*U investičních poptávek 
dostupný po konzultaci 
s obchodním oddělením  
(za příplatek) STŘÍKANÉ***

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RAL a NCS 
(kromě metalických)

Příklady odstínů HPL

LAMINOVANÉ

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

HP
L*

CP
L 

0,
2 

m
m

Volitelně lze použít 
lamináty  
HPL 0,6 - 1,0 mm 

 
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H

268 269 240 241 242
jilm pískový H jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V

CERBER PLUS ALU dostupný v barevném provedení 
ECO TOP, LAMISTONE, SILKSTONE, dýhované

(netýká se verze 37 dB)
Příplatek za hliníkové lišty do dveří CERBER PLUS vzor 1, 2, 3 - 37 / 44,40

Nutnost použít výplň z plné dřevotřískové desky - 39 / 46,80

vzor A1 vzor A2 vzor A3

340 373 374 375 376 377 390 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub přírodní ořech tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

ECO TOP SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi 
LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným 
efektem struktury pravého dřeva.

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKAEkologický povrch odolný proti otěru.

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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B-30/C-30

odolnost proti ohni 
30 min

zvuková 
neprůzvučnost 
třídy Rw= 37dB

zvýšená odolnost proti 
vloupání

kouřotěsnost

Dveře jsou určeny pro uzavírání otvorů uvnitř budov - lze je použít zejména jako 
vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť do bytů v bytových domech, do 
obytných místností v ubytovnách a do místností ve veřejných budovách.

n PARAMETRY

W0

B-30 C-30

*Možnost provedení bez navrtání, je potřeba použít kliku se zvýšenou odolností proti vloupání

klika 3 třídy  
(standard: chrom)

n ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)
 ∙ 1012 x 2075 mm
 ∙ volitelně rozměry: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 
980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

 ∙ doplatek 10% k nastavitelné zárubni v těchto rozměrech
 ∙ možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm (příplatek)

UPOZORNĚNÍ! Šířka 90 Plus – 1 032 x 2 075 mm. Šířka dveří 1 032 mm umožňuje získat průchozí 
světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90 stupňů.

n KONSTRUKCE
 ∙ křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce 
POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm

 ∙ zárubeň: standard - zárubeň pevná borovicová, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň 
 ∙ dubový práh vysoký 20 mm 

n ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
 ∙ směrem ven nebo dovnitř

n KOVÁNÍ
 ∙ lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
 ∙ 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

n DOPLŇKY
 ∙ doporučené příslušenství: rozeta GARDA 19 / 22,80, GARDA na klika/klika 49 / 58,80,  
vložky třídy 6 - 42 / 50,40, kukátko příplatek 18 / 21,60

 ∙ ve standardní verzi: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA*
 ∙ UPOZORNĚNÍ: Pro splnění Certifikátu požární odolnosti, je nutné osadit dveřní 
komplet samozavíračem, který splňuje protipožární normu PN-EN 1154:1999/A1:2004/
AC:2010  a dveřní kování, splňující normu PN-EN 1906:2012. Pro splnění Certifikátu 
bezpečnostní odolnosti, je nutno, aby kování splňovalo bezpečnostní atest třídy 3 
proti vloupání a vložka s klíčem minim. odolnost  č.4. a odolnost  podle normy PN-EN 
1303:2007+AC:2008.

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ III. evropská třída odolnosti proti vloupání
 ∙ Kouřotěsnost: Sa, Sm
 ∙ Odolnost proti ohni: 30 min
 ∙ Zvuková neprůzvučnost: 37 dB

n ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)
 ∙ 1012 x 2075 mm
 ∙ volitelně rozměry: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 
980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

 ∙ možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm (příplatek)
UPOZORNĚNÍ! Šířka 90 Plus – 1032x2075 mm. Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat průchozí 
světlost min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90 stupňů.

n KONSTRUKCE
 ∙ křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukcje 
POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm

 ∙ oárubeň: standard - pevná borovicová grube, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň 
 ∙ dubový práh vysoký 20 mm

n ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
 ∙ směrem ven nebo dovnitř

n KOVÁNÍ
 ∙ lištový zámek zadlabaný s pětibodovou zástrčkou (2 trny, 3 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
 ∙ 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

n DOPLŇKY
 ∙ bezpečnostní kování s ochranou vložky, vložky třídy 6 (nikl - satén), kukátko příplatek 18 
/ 21,60

 ∙ UPOZORNĚNÍ: Pro splnění Certifikátu požární odolnosti, je nutné osadit dveřní 
komplet samozavíračem, který splňuje protipožární normu PN-EN 1154:1999/A1:2004/
AC:2010  a dveřní kování, splňující normu PN-EN 1906:2012. Pro splnění Certifikátu 
bezpečnostní odolnosti, je nutno, aby kování splňovalo bezpečnostní atest třídy 3 
proti vloupání a vložka s klíčem minim. odolnost  č.4. a odolnost  podle normy PN-EN 
1303:2007+AC:2008.

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ Nejvyšší odolnost proti vloupání třídy „C”
 ∙ III. evropská třída odolnosti proti vloupání
 ∙ Kouřotěsnost: Sa, Sm
 ∙ Odolnost proti ohni: 30 min
 ∙ Zvuková neprůzvučnost: 37 dB
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bílá - stříkané 
NCSs0500-N* ECO TOP

laminované CPL 0,2 mm

SILKSTONE CPL
dýhované

UV lak

HIGH TOP
LAMISTONE CPL

SILKSTONE
přírodní dýhy

kolekce I, II, III
RETRO, LIMBA,  

kolekce IV, VI, VII

TŘÍDA B 507 / 608,40 507 / 608,40 533 / 639,60 615 / 738,00 605 / 726,00 634 / 760,80

TŘÍDA C 751 / 901,20 751 / 901,20 751 / 901,20 834 / 1000,80 827 / 992,40 951 / 1141,20

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 

STŘÍKANÉ

000
bílá (NCS 
s0500-N)

barvy vzorníku RAL a 
NCS (kromě metalických)

Ekologické akrylové barvy, odstíny 
vzorníku RAL a NCS (kromě 
metalických odstínů) – příplatek podle 
tabulky barev - str. 105 (min. 2 ks)

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře
s parametrem zvukotěsnosti a kouřotěsnosti 
a také mnoho jiných řešení pro investiční trh

v samostatné publikaci

Standard: pevná borovicová zárubeň Volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň
Rozměr Sd (mm) So (mm) Sop (mm) Hop (mm) Hd (mm) Ho (mm)

1032 x 2075 1032 1050 1143 2130 2075 2090
1012 x 2075 1012 1040 1123 2055 2000 2015
1012 x 2000 1012 1040 1123 2055 2000 2015
1012 x 1950 1012 1040 1123 2005 1950 1965
980 x 2075 980 1010 1091 2130 2075 2090
980 x 2000 980 1010 1091 2055 2000 2015
980 x 1950 980 1010 1091 2005 1950 1965
880 x 2075 880 910 991 2130 2075 2090
880 x 2000 880 910 991 2055 2000 2015
880 x 1950 880 910 991 2005 1950 1965

Sd, Hd - rozměr po vnější straně zárubně 
So, Ho – doporučený montážní rozměr otvoru 
Sop, Hop – rozměr na vnější straně krycí lišty

10
0

Sd
So
Sop

n BAREVNÉ PROVEDENÍ (verze s H kresbou dřeva k dispozici pouze na povrchu křídla)

DÝHOVANÉ

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - dýha limba

311 312 326 323 332 334
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III

351
marrone

kolekce IV

*U investičních poptávek 
dostupný po konzultaci 
s obchodním oddělením  
(za příplatek)

Příklady odstínů HPL

LAMINOVANÉ

kolekce VI

611 621
SAHARA A KONGO A

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

HP
L*

CP
L 

0,
2 

m
m

Volitelně lze použít 
lamináty  
HPL 0,6 - 1,0 mm 

 
820 221 222 223 229 821 863
bílá buk šedý višeň dub antracit ořech premium

920 251 252 259 921 965
bílá buk dub šedý antracit wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

detaily ke konzultaci s 
obchOdním oDdělením, 
povrchová úprava: mat 
nebo lesk

SILKSTONE CPL

CP
L 

0,
5 

m
m

 
976 993 994 995
polský dub antracit Royal jasan Royal merbau Royal

 
996 997
polský jasan nugát Royal

klika 3 třídy  
(standard: chrom)

verze s H kresbou dřeva (příplatek k ceně křídla) 11 / 13,20 * RAL/NCS– příplatek podle tabulky barev - str. 105

340 373 374 375 376 377 404 405
eben dub bílá dub pískový dub šedý ocelový dub platinový dub tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub
NOVINKA NOVINKA

LAMISTONE CPL

258 260 263 265 267 268
bílá bílá dub ořech premium wenge jilm bělený H jilm pískový H

269 240 241 242 289 531
jilm šedý H jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V šedý antracit

NOVINKA NOVINKA

HIGH TOP

129 148
kaštan kávový jasan

 Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich 
různé odstíny.

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 105

Model dveří SKUPINA 1
světlé barvy

SKUPINA 2
přechodné barvy

SKUPINA 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINA 4
tmavé barvy

TECHNICKÉ 103 / 123,60 139 / 166,80 165 / 198,00 190 / 228,00
ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi 
LAMISTONE CPL,  
navíc s neopakovatelným 
efektem struktury pravého dřeva.

254 255 256 257 276
antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub

288 292 293 294 295 296 297
javor Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKAEkologický povrch odolný proti otěru.

120 121 125 131 132 135
bílá dub vlašský ořech javor ořech anglický dub

141 143 146
dub Salinas dub 

skandinávský
italský dub 

155 156 157 158
dub patina stříbrný dub dub nugát medový dub

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

ECO TOP
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Protipožární křídla EI, EW 30 – Odiboard 

Protipožární křídla EI,  EW 30  –  Odiboard 
povrchová úprava

stříkané ECO TOP

HIGH TOP

dýhované

RETRO,  
LIMBA,  

SAHARA, 
KONGO

LAMISTONE CPL

typ rozměry technické údaje
 SILKSTONE
laminované 

0,2 a 0,5

křídlo EI 30 odiboard 
plné

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, po obvodu 
křídla těsnění tecnoflame 2x10

202 / 242,40 202 / 242,40 252 / 302,40 301 / 361,20 347 / 416,40

křídlo EW 30 odibo-
ard prosklené 1/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno 
sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

515 / 618,00 515 / 618,00 565 / 678,00 622 / 746,40 702 / 842,40

křídlo EW 30 odibo-
ard prosklené 2/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 1042

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno 
sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

683 / 819,60 683 / 819,60 733 / 879,60 793 / 951,60 28 22 / 26,40 

křídlo EW 30 odibo-
ard prosklené vario a

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla vario - 166 x 1458

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 
30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

527 / 632,40 527 / 632,40 577 / 692,40 637 / 764,40 719 / 862,80

křídlo EI 30 odiboard 
prosklené 1/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno 
sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

577 / 692,40 577 / 692,40 633 / 759,60 696 / 835,20 786 / 943,20

křídlo EI 30 odiboard 
prosklené 2/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 1042

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno 
sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

765 / 918,00 765 / 918,00 821 / 985,20 888 / 1 065,60 997 / 1196,40

křídlo EI 30 odiboard 
prosklené vario a

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla vario - 166 x 1458

FAB 5140 PP rozteč 90 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; 
závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 
30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

590 / 708,00 590 / 708,00 646 / 775,20 713 / 855,60 805 / 966,00

 padací těsnění - příplatek k výše uved. druhům křídel 2 4 / 4,80 
ZÁRUBEŇ DIN KE KŘÍDLŮM EI, EW = příplatek k jednotlivým rozměrům DIN ZP z katalogu - rozměry podle katalogu (křídlo a zárubeň 
jsou vybaveny nastavitelnými závěsy Expert 13,5) 1 424 

CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = 2 x cena křídla + 1,5 x cena zárubně DIN KE KŘÍDLŮM EI
doplata + 20% pro možnost zárubně 90°

Pro splnění podmínek TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ je potřeba do dveří s odolností 
proti ohni 30 min., 45 min., 60 min. použít samouzavírací mechanizmus.
Po konzultaci s obchodním oddělením POL-SKONE 
lze vyrobit technické dveře o netypické výšce.

Pozor: konstrukce křídla do ocel.zárubně je jiná než křídla v kompletu do zárubně DIN!

dveřní zavírač

Barevné provedení: stříbrná, bílá, hnědá

EI 30, EI 45

EI 60

59 / 70,80

103 / 123,60

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So)        (Sd) (Sop)
„60” 710 650 620 750 „60” + „60” 1360 1300 1400
„70” 810 750 720 850 „60” + „70” 1460 1400 1500
„80” 910 850 820 950 „60” + „80”, „70” + „70” 1560 1500 1600
„90” 1010 950 920 1050 „60” + „90”, „70” + „80” 1660 1600 1700

„70” + „90”, „80” + „80” 1760 1700 1800
„80” + „90” 1860 1800 1900
„90” + „90” 1960 1900 2000

výška: (Ho) 2023, (Hd) 1993, (Hs) 1970, (Hop) 2043

zárubeň z MDF

Sop

dodatečný hranol

obložková lišta s perem

těsnění

Konstrukce zárubně DIN s protipožární úpravou  EI 30  pro dveře EI 30 ODIBOARD

PLNÉ PROSKLENÉ 1/3 PROSKLENÉ 2/3 PROSKLENÉ VARIO A



Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%) 
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ROZŠIŘOVACÍ PANEL Z OBLOŽKAMI
PRO VCHODOVÉ DVEŘE

PŘÍPLATEK ZA SADU NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER PLUS (PLOCHÉ LIŠTY - 60 mm)
(JEDNOSTRANNÉ VYFRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ PANELŮ A OBLOŽEK) 

Pro dvoukřídlé zárubně příplatek + 50%               * RAL/NCS - příplatek podle tabulky barevného provedení – str. 105

U velikostech  jiných než jsou uvedeny  v tabulce 10% příplatek za každý rozměrový modul.

pro dveře B-30, C-30

Dveřní lištaLišta

symbol rozsah 
regulace kompletace

ZB1 100-120 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm

ZB2 120-144 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm

pro dveře B-30, C-30

Dveřní lištaObložková lišta připevněná
v panelu

Panel

symbol rozsah 
regulace kompletace

ZB3 144-188 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm

ZB4 188-210 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm

ZB5 210-254 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm

ZB6 254-276 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm

ZB7 276-320 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm

ZB8 320-342 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm

ZB9 342-386 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm

ZB10 386-410 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

pro dveře B-30, C-30

pro dveře CERBER PLUS

Dveřní lišta
Obložková lišta připevněná
v panelu

Panel 198 mm Panel
symbol rozsah 

regulace kompletace

ZB11 410-429 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm

ZB12 429-476 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm

ZB13 476-495 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm

ZB14 495-542 Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm

CERBER PLUS B-30, C-30
bílá fólie stříkané*

ECO TOP

laminované
dýhované

HIGH TOP
LAMISTONE CPL DÝHOVANÉ

KOLEKCE I, II, III
RETRO, LIMBA,  

KOLEKCE VI
SILKSTONE

symbol
zárubně

rozsah
nastavení

symbol
zárubně

rozsah
nastavení

fólie imitace dřeva laminát imitace dřeva
cena

ZC 1 92-112 ZB1 100-120 88 / 105,60 98 / 117,60 88 / 105,60 88 / 105,60 133 / 159,60 153 / 183,60

ZC 2 112-136 ZB2 120-144 88 / 105,60 98 / 117,60 88 / 105,60 88 / 105,60 133 / 159,60 153 / 183,60

ZC 3 136-180 ZB3 144-188 99 / 118,80 109 / 130,80 99 / 118,80 99 / 118,80 149 / 178,80 171 / 205,20

ZC 4 180-202 ZB4 188-210 99 / 118,80 109 / 130,80 99 / 118,80 99 / 118,80 149 / 178,80 171 / 205,20

ZC 5 202-246 ZB5 210-254 111 / 133,20 122 / 146,40 111 / 133,20 111 / 133,20 166 / 199,20 190 / 228,00

ZC 6 246-268 ZB6 254-276 111 / 133,20 122 / 146,40 111 / 133,20 111 / 133,20 166 / 199,20 190 / 228,00

ZC 7 268-312 ZB7 276-320 122 / 146,40 134 / 160,80 122 / 146,40 122 / 146,40 181 / 217,20 208 / 249,60

ZC 8 312-334 ZB8 320-342 122 / 146,40 134 / 160,80 122 / 146,40 122 / 146,40 181 / 217,20 208 / 249,60

ZC 9 334-378 ZB9 342-386 137 / 164,40 151 / 181,20 137 / 164,40 137 / 164,40 204 / 244,80 235 / 282,00

ZC 10 378-402 ZB10 386-410 137 / 164,40 151 / 181,20 137 / 164,40 137 / 164,40 204 / 244,80 223 / 267,60

ZB11 410-429 171 / 205,20 188 / 225,60 171 / 205,20 171 / 205,20 252 / 302,40 290 / 348,00

ZB12 429-476 171 / 205,20 188 / 225,60 171 / 205,20 171 / 205,20 252 / 302,40 290 / 348,00

ZB13 476-495 182 / 218,40 200 / 240,00 182 / 218,40 182 / 218,40 268 / 321,60 308 / 369,60

ZB14 495-542 182 / 218,40 200 / 240,00 182 / 218,40 182 / 218,40 268 / 321,60 308 / 369,60

n PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER PLUS

symbol rozsah 
regulace kompletace

ZC 1 92-112 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm

ZC 2 112-136 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm

ZC 3 136-180 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm

ZC 4 180-202 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm

ZC 5 202-246 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm

ZC 6 246-268 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm

ZC 7 268-312 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm

ZC 8 312-334 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm 

ZC 9 334-378 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm

ZC 10 378-402 Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

Obložková lišta připevněná
v panelu Dveřní lišta

Panel

Obložková lišta 
připevněná v zárubni

Dveřní lišta

UV lak
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KLIKY

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující 
požadavky normy PN-EN 1906:2012

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít cylindrické vložky 
splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008

Kukátka :
- vnější dveře, Cerber PLUS: kukátko Ø15 LOB rozsah 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

Lp. KLIKY

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Cerber 
PLUS

Cerber 
PLUS 
37 dB

B-30, 
C-30

falcové (v tom 
zvukotěsné typ A, 

typ B)

bezfalcové  
(s magnetickým 
zámkem v tom 

zvukotěsné typ A, 
typ B)

1 ARCO x x - - -
2 ARCUS x x - - -
3 MENSA x x - - -
4 IMAGE-O-INOX x x - - -
5 LATINO x x - - -
6 PASSO x x - - -
7 TWIST x x - - -
8 CRUX x x - - -
9 SEMPRE x x - - -
10 GRAVI x x - - -
11 VERSA x x - - -
12 ENCKE x x - - -
13 FAYE x x - - -
14 HALLEY x x - - -
15 GALE x - - - -
16 TRITTON x - - - -
17 PRESTIGE x** - x** x* x*
18 GARDA x* - - x x
19 OTERMA x** - x** x* -
20 AGOSTO x x - - -
21 MAGGIO x x - - -
22 LUGLIO x x - - -
23 APRILE x x - - -
24 OTONO x x - - -
25 VERANO x x - - -
26 INVERNO x x - - -
27 AUTUNNO x x - - -
28 ESTATE x x - - -
29 PRIMAVERA x x - - -
30 HIGRO x x - - -
31 NIQUEL x x - - -
32 SATEN x x - - -
33 LATON x x - - -
34 PATINA x x - - -
35 ROKA x x - - -

* nutnost zkrácení šroubů
** nutnost zkrácení šroubů a trnu
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1 30x35 LOB x x x

2 30x30 LOB x

3 30x35G LOB x

4 30x40 LOB x

5 30Gx40 LOB x

6 30x40G LOB

7 9x30 LOB x

8 30Gx35 Wilka x

9 30x35G Wilka x

10 35Gx35 Wilka

11 40x35G Wilka

12 40x30G Wilka

13 35Gx45 Wilka x

14 35x40G Wilka x

VLOŽKY KE DVEŘÍMSOUHRN KLIK

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE

n GARDA
rozteč 72 mm rozteč 92 mm

barva F1 (chrom) F1 (chrom)

klika-klika třídy 3 se
zabezpečením vložky 54 / 64,80 54 / 64,80

rozeta třídy 3
se zabezpečením vložky 22 / 26,40 22 / 26,40

n OTERMA
rozteč 72 mm

barva stříbro, titan, Inox

klika - klika na štítku 32 / 38,40
horní rozeta 14 / 16,80
klika + koule 35 / 42,00

n OTERMA II TŘÍDA II
rozteč 72 mm

barva stříbro, titan, Inox

klika - klika na štítku 37 / 44,40
horní rozeta 19 / 22,80
klika + koule 41 / 49,20

KUKÁTKO barva: stříbrné, zlatá

Určeno pro vchodové dveře
 B 30, C 30

18 / 21,60

*při objednávání vložek s koulí je potřeba uvést směr otevírání dveří

n VLOŽKY PRO VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE

vložka třídy B vložka třídy 6 (třída C)

1 ks 1 ks (s koulí) komplet – 2 ks (s koulí)

zlatá, stříbrná zlatá, stříbrná zlatá, nikl-satén

pro dveře B-30 - - 42 / 50,40

pro dveře CERBER PLUS* 15 / 18,00 18 / 21,60 42 / 50,40

n PRESTIGE
rozteč 72 mm rozteč 92 mm

barva chrom/inox chrom/inox

klika + klika 
bez ochrany vložky 62 / 74,40 70 / 84,00
s ochranou vložky 70 / 84,00 70 / 84,00

klika + koule
bez ochrany vložky 66 / 79,20 74 / 88,80
s ochranou vložky 74 / 88,80 74 / 88,80

rozeta
bez ochrany vložky 34 / 40,80 34 / 40,80
s ochranou vložky 42 / 50,40 42 / 50,40
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REFERENCE

Veškeré informace o referencích najdete na  www.pol-skone.cz
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PARAMETRY OKEN

Okno Dual-Nord 0,5 Okno 2+1 Špaletové Okno

Tloušťka okenního rámu Včetně hliníkové vrstvy 117 mm Včetně hliníkové vrstvy 93 mm 190 mm

Materiál borovice - hliník borovice – hliník borovice

Profil zasklívací lišty - Typ C  
volitelně S-system

Typ C  
volitelně S-system

Způsob otevírání TS, TH, SHI, SHII, FIX R, RU, R+R, RU+RU R/R, RU/R, R+R /R+R, RU+R /R+R

Dostupné pakety skel 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=38% 4/16/4 Ug=1,0 g = 50% + 4 mm 4/16/4 Ug=1,0 g = 50% + 4 mm

Tepelná 
propustnost U  

(W/m2K)*

Borovice 0,83 0,98 1,1

Dub - - -

Zvuk Rw(dB) 34 36 -

Těsnění
Počet 1 2 2/1
Barva bílá/rustikální hnědá bílá/rustikální hnědá bílá/rustikální hnědá

(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m.

Okno SLIM EC 90 SR 46 Energy Concept 90

Tloušťka okenního rámu Včetně hliníkové vrstvy 119 mm 90 mm 90 mm

Materiál borovice – hliník borovice borovice/dub

Profil zasklívací lišty - Typ C  
volitelně S-system

Typ C  
volitelně S-system

Způsob otevírání U, R, RU, R+R, R+RU FIX, U, R, RU, R+R, RU+R
FIX, U, R, RU, R+R, RU+R,  

UP (Patio Posuvné),  
PL (Patio Life)

Dostupné pakety skel 4/16/4/16/4 Ug = 0,5; g = 35% 66.2f.acust./20/44.2 Ug=1,1;  
Rw=51dB; g=46% 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=38%

Tepelná 
propustnost U  

(W/m2K)*

Borovice 0,76 1,3 0,80

Dub - - 0,90

Zvuk Rw(dB) 33 46 34

Těsnění
Počet 3 3 3
Barva bílá/rustikální hnědá bílá/rustikální hnědá  bílá/rustikální hnědá 

(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m.
(**) podle PASSIVE HOUSE INSTITUTE

Okna mají  
certifikát FSC® 100%

Podrobnosti jsou uvedeny  
v katalogu POL-SKONE

Vybarvení na oken na Meranti po konzultaci s investičním nebo obchodním oddělením POL-SKONE
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EC90 Plus EC90 EI 30 Typ C Plus

Tloušťka okenního rámu 90 mm 90 mm 78 mm

Materiál borovice s termoizolační vložkou borovice borovice

Profil zasklívací lišty Typ C  
volitelně S-system Typ C Typ C

volitelně S – system

Způsob otevírání FIX, U, R, RU, R+R, RU+R U, RU+R, RU FIX, U, R, RU, R+R, RU+R, UP (Patio Posuvné),  
S (Patio Skládací)

Dostupné pakety skel 4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62% VSG 44.2/16/PYROBEL 16 Ug=1,0; g=npd 4/14/4/14/4 Ug=0,6; g=35%

Tepelná 
propustnost U  

(W/m2K)*

Borovice 0,77** 1,2 0,90

Dub - - -

Zvuk Rw(dB) 34 - 33

Těsnění
Počet 3 2 2
Barva bílá/rustikální hnědá bílá/rustikální hnědá bílá/rustikální hnědá

(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m, netýká se Patio Life
(**) podle PASSIVE HOUSE INSTITUTE

Energy Concept 90 Alu-Effect EC90 Plus Alu Effect

Tloušťka okenního rámu Včetně hliníkové vrstvy 104 mm Včetně hliníkové vrstvy 104 mm

Materiál borovice 
hliník s termovložkou borovice s termoizolační vložkou - hliník

Profil zasklívací lišty Typ C  
volitelně S-system

Typ C  
volitelně S-system

Způsob otevírání FIX, U, R, RU, R+R, RU+R FIX, U, R, RU, R+R, RU+R

Dostupné pakety skel 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=38% 4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%

Tepelná 
propustnost U  

(W/m2K)*

Borovice 0,78 0,78**

Dub - -

Zvuk Rw(dB) 34 34

Těsnění
Počet 3 3
Barva bílá/rustikální hnědá bílá/rustikální hnědá

(*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m.
(**) podle PASSIVE HOUSE INSTITUTE

Okna mají  
certifikát FSC® 100%

Podrobnosti jsou uvedeny  
v katalogu POL-SKONE

ODOLNOST PROTI OHNI: 30 MIN

Podrobnou nabídku venkovních dveřních a okenních rámů
najdete v samostatném katalogu POL-SKONE VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA



www.pol-skone.cz
výrobky označené FSC®

hledejte
v našich nabídkách

Značka
odpovědného

lesnictví2016

POL-SKONE  
VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA

OBCHODNÍ PARTNER 

POL-SKONE CZ s.r.o
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko 
Náchodská 607 
Hradec Králové – Plotiště nad Labem 503 01 
tel: 00420 778 700 714
e-mail: info@pol-skone.cz
www.pol-skone.cz

Tento katalog produktů platí od 01.01.2017
(k tomuto datu dřívější katalogy POL-SKONE ztrácejí svou platnost)

Tato publikace není nabídkou v právním smyslu a má pouze informační charakter.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Dveře a okna

Nabídku vchodových dveří a oken
najdete v samostatném katalogu.

Vzorková prodejna a sídlo firmy
ul. Foerstrova 1688/8

500 02 Hradec Králové
tel/fax 00420 778 700 714
e-mail: info@pol-skone.cz

výrobky označené FSC® 
hledejte 

v našich nabídkách


