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Zabýváme se výrobou, prodejem a montáží interiérových, protipožárních 
a celodřevěných dveří. Součástí nabídky jsou i kování všech druhů a typů. 
Díky nejnovějším CNC technologiím používaných při výrobě dosahujeme 
vysoké kvality a efektivity. Při výrobě jsou používány pouze vysoce 
jakostní materiály. Naše výrobky našly uplatnění u individuálních staveb-
níků, řemeslníků i obchodních řetězců.

Ve svých návrzích se snažíme uplatňovat progresivní trendy současného 
designu. Neustupujeme však od prověřených výrobních tradic a původ-
ních vzorů. Jsme schopni zajistit a materiálově obsáhnout širokou škálu 
typů, povrchů, různorodých výplní, kování a doplňků. Vize a představy 
našich zákazníků nás posunují vpřed. Naši specialisté jsou připraveni 
řešit náročné představy a navrhovat odpovídající řešení. Nezáleží přitom 
na tom, zdali se jedná o moderní interiér nebo rekonstrukci, při které 
je kladen požadavek na přizpůsobení použitých materiálů původním 
podmínkám. To vše zajišťujeme při udržení nejvyšší kvality, rychlosti 
dodávek a montáže. Všechny naše výrobky vyrábíme v prvotřídní jakosti, 
která je garantována certifikátem kvality dle normy ISO 9001. Vybrané 
typy dveří dále certifikujeme v akreditovaných zkušebnách. Součástí 
nabízeného zákaznického servisu je komplexní poradenská činnost 
a veškeré související služby. 

JSme RYZe ČeSKÁ SPOleČNOSTí ZabýVaJíCí Se VýRObOu 
a DODÁVKamI DVeřNíCh KříDel. Naší PRIORITOu Je 
POSKYTNOuT KValITNí VýRObeK S maxImÁlNím SeRVISem 
ZÁKaZNíKOVI. VýSleDKY Naší PRÁCe JSOu PROVěřeNÁY 
DeSíTKamI leT ZKušeNOSTí V DaNém ObORu.

cArmAn-dOOrs

DVEŘE S DUŠÍ PŘÍRODY
představujeme Vám naše nové označení kvality 
českých dveří s masivním dřevěným rámem
CaRmaN-DOORS
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dveře

ŘEz DVEŘnÍm 
kŘÍDlEm

konstrukci dveřního křídla 
tvoří masivní dřevěný rám

zámek a klika zadlabaná
 v masivním dřevěném rámu 

zaručují stálost a odolnost 
proti vylomení
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gama. 
dejte svým prostorům
 atmosféru, jakou si zaslouží

více na straně 10-11
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POVRchOVá úPRaVa
Naše nabídka obsahuje velkou škálu povrchových materiálů,  které              
se od sebe liší odolností nebo nároky na údržbu. Povrchovou úpravu 
je vhodné vybírat podle toho, jak budou dveře namáhány. musí totiž 
každodenně odolávat stovkám dotyků, rozdílům teplot a mechanickému 
namáhání. Povrch dveří doporučujeme vybírat s ohledem na celkový 
vzhled interiéru. Vhodné je vytvořit kontrast mezi dveřmi a podlahou, 
ale zachovat stejnou strukturu dřeva. Naši nabídku povrchů tvoří mDF, 
FÓlIe, CPl, CPl 3D, hPl, Dýha a FINISh Ral. V naší nabídce naleznete 
exkluzivně také 4 nové povrchy. Více informací na přední straně záložky.

kOVánÍ
Kliky a dveřní lišty významně dotváří celkový vzhled dveří. materiály proto 
volte v souladu s dalšími interiérovými prvky.

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2 hb hP

záložkapro komfortní práci s katalogem si rozložte záložku, 
spojenou se zadní obalovou stranou katalogu

DVeřNí KříDla TVOří SPOlu S OblOžKOVýmI ZÁRubNěmI VýRaZNý INTeRIéROVý PRVeK. PřeDSTaVY užIVaTelů O VZhleDu 
INTeRIéRů býVaJí VěTšINOu ZCela ODlIšNé. 

Před samotnou koupí našich dveří doporučujeme pečlivě zvážit veškeré 
aspekty, kterými jsou zejména:
 - orientace vůči světovým stranám a dopad slunečního svitu,
 - barevné provedení podlah, stěn a stropů,
 - rozmístění a povrchy nábytku a doplňků,
 - frekvence pohybu osob,
 - zvýšená možnost poškození povrchu dveří např. psy nebo dalšími        
   domácími mazlíčky.

Na základě uvedených kritérií doporučujeme vybírat typ dveří, povrcho-
vou úpravu, druh výplní, provedení klik a požadavky na bezpečnost. Naše 
dveře jsou ve svém základu tvořeny masivním dřevěným rámem, který 
zajistí svým uživatelům dlouhodobou funkčnost.

Orientace dveřního křídla je určo-
vána dle pozice závěsů. Pokud 
stojíme před dveřním křídlem 
a otevíráme jej směrem k sobě, 
a závěsy máme na levé straně, 
dveře označujeme jako levé. 
Pokud jsou závěsy na pravé 
straně, jedná se o dveře pravé. 

ORiEntacE OtOčnéhO DVEŘnÍhO 
kŘÍDla

V Š E, cO b Yc h O m m ě l i V ě D ě t O DV E Ř Í c h, 
n E ž zač n E m E S Vý b ě R E m

PiktOgRamY POUžité V katalOgU 
Označují vlastnost výrobku. užitý piktogram znamená, že určitá vlastnost 
nebo úprava je u daného výrobku dostupná. Vysvětlení uvedeno na zadní 
straně záložky.

DRUhY DVEŘnÍch kŘÍDEl
Základním a nejrozšířenějším dru-
hem dveřního křídla jsou dveře 
otočné polodrážkové.

Současným trendem v oblasti dveř-
ních křídel jsou dveře bezfalcové 
doplněné obložkovou nebo skrytou 
zárubní. hodí se zejména do čistých 
až minimalistických interiérů. 
Dveře téměř splývají s povrchem 
stěn. Jedná se o velmi elegantní 
řešení. Doporučujeme tyto dveře 
doplňovat magnetickým zámkem.

VD
K 

+5
cm

šDK + 10cm

DK 

ObEcně

l P

StaVEbnÍ OtVOR a záRUbně
Důležitým prvkem dveří jsou také 
zárubně, které slouží k upevnění 
dveřního křídla v otvoru. V interi-
éru již mohou být instalovány 
kovové zárubně. V tomto případě 
není nutné stavební otvor 
upravovat. Pokud Vám stávající 
zárubně již nevyhovují, tak lze 
situaci řešit pomocí moderního 
obkladu (OKZ) bez dodatečných 
stavebních úprav. V případě, 
že Váš interiér teprve dokonču-
jete, můžete si zvolit obložkovou 
zárubeň, která vytvoří s novým 
dveřním křídlem jednotný kom-
plet. Stavební otvor pro obložko-
vou zárubeň musí být kompaktní, 
začištěný a zvětšený o 10 cm 
v jeho šířce a 5 cm na výšku.
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
FÓLIE
F. Ral
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku Ral

na poptávku

na poptávku

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2

7

01 03 04 11 12

intERiéROVé DVEŘE
alfa.     řaDa alFa Je NaVRžeNa PRO VelKOu SKuPI-
Nu ZÁKaZNíKů uPřeDNOSTňuJíCíCh PříJemNý a lehKý 
VZhleD. mODelY DVeří V TéTO řaDě VÁS J ISTě OSlOVí. 
Je TO VOlba Téměř PRO KažDý INTeRIéR a DíKY PříZNIVé 
CeNě I PRO KažDéhO ZÁKaZNíKa.

a.

alfa.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

alfa. 01
CPl buk pór
alfa. 03
FINISh Ral

alfa. 01
CPl 3D dub aragon

alfa. 03
CPl dub přírodní
alfa. 04
CPl 3D jasan cassino
alfa. 11
CPl 3D hacienda černá
alfa. 12
CPl olše

g.f.
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
FÓLIE
F. Ral
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku Ral

na poptávku

na poptávku

sKLO
sTAndArd
na PŘánÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý
kůra bronz, činčila bronz, satinato čiré, krizet čirý, 
mastercarre,  bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2

9

intERiéROVé DVEŘE

a.

beta.

02 04 11 12 22

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

beta. 12
CPl 3D jasan pískový
beta. 03
FINISh Ral

beta. 22
FINISh Ral
beta. 02 
CPl 3D wenge
beta. 04
CPl třešeň 
beta. 11
CPl buk pór
beta. 12
CPl javor

g.f.

03

beta.     DVeře VhODNé PRO VšeChNY DRuhY INTeRI-
éRů. JeDNODuChOST a KValITa ZPRaCOVÁNí POmOCí 
mODeRNíCh TeChNOlOgIí S DůRaZem Na DeTaIl VÁS
OSlOVí u KažDéhO TYPu TéTO řaDY. 
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
FÓLIE
F. Ral
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku Ral

na poptávku

na poptávku

sKLO
sTAndArd
na PŘánÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý
kůra bronz, činčila bronz, satinato čiré, krizet čirý, 
mastercarre,  bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2

11

03 04 21 22

gama.     TaTO řaDa Je SeSTaVeNa JaKO CelOSKleNě-
NÁ. VelKé PlOChY SKleNěNýCh VýPlNí PřeměNí TVÁř
DVeří. řaDa gama Se DOSTÁVÁ DO POPřeDí ZÁJmu DíKY 
SVé VaRIabIlITě a JemNOSTI. 

gama. 03
CPl dub přírodní
gama. 04
CPl ořech
gama. 04 
CPl třešeň
gama. 22
CPl olše
gama. 22
CPl 3D dub aragon

a.

gama.

intERiéROVé DVEŘE

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

gama. 21
CPl 3D dub bardolino
gama. 21
FINISh Ral

f. g.
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
FÓLIE
F. Ral
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku Ral

na poptávku

na poptávku

sKLO
sTAndArd
na PŘánÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý
kůra bronz, činčila bronz, satinato čiré, krizet čirý, 
mastercarre,  bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2

13

intERiéROVé DVEŘE
delta.    JeDNODuChOST a elegaNCe JSOu NeJVěTší 
PřeDNOSTí TéTO PRODuKTOVé řaDY, KTeRÁ ODKaZuJe 
Na DeSIgN TřICÁTýCh leT. OVěřeNé mODelY Se STÁle VíCe 
ZTOTOžňuJí S PřeDSTaVamI O SOuČaSNém mODeRNím 
bYDleNí. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

delta. 05
FINISh Ral
delta. 14
FINISh Ral

delta. 06
FINISh Ral
delta. 01
CPl 3D hacienda černá
delta. 02
FINISh Ral 
delta. 03
CPl 3D wenge
delta. 04
CPl šedá

a.

delta.

f. g.

01 02 03 04 05 06

1411
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
FÓLIE
F. Ral
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku Ral

na poptávku

na poptávku

sKLO
sTAndArd
na PŘánÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý
kůra bronz, činčila bronz, satinato čiré, krizet čirý, 
mastercarre,  bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2

15

intERiéROVé DVEŘE
zéta.     řaDa NOVě VYTVOřeNa Z mODelů, KTeRé 
bYlY KONSTRuOVÁNY Na ZÁKlaDě POžaDaVKů ZÁKaZNíKů. 
SPeCIFICKé TVaRY PROSKleNí NebO VýPlNě VYTVÁří
Z mODelů řaDY ZéTa NabíDKu PRO TY, KTeří hleDaJí 
NeTRaDIČNí řešeNí.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

zéta. 04
CPl bílá
zéta. 04
FINISh Ral

zéta. 02
FINISh Ral
zéta. 01
CPl dub přírodní
zéta. 02
CPl 3D jasan cassino
zéta. 03
CPl 3D woodline creme
zéta. 03
CPl 3D dub aragon

zéta.

a.

01 02 03 04

             

f. g.



16

ét
a.

b. c. d. e.



17

intERiéROVé DVEŘE
éta.     CelÁ KOleKCe bYla NaVRžeNa Ve SPOluPRÁCI 
S NašImI DeSIgNéRY a TeChNIKY Ve SNaZe DOSÁhNOuT 
maxImÁlNíhO užITKu PRO ZÁKaZNíKa, S OhleDem Na 
SOuČaSNé maTeRIÁlOVé a eSTeTICKé TReNDY.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

éta. 08
CPl 3D jasan cassino
éta. 12
CPl bílá

éta. 01
CPl 3D hacienda černá
éta. 05
CPl 3D hacienda černá
éta. 03
CPl 3D dub aragon 
éta. 06
CPl 3D dub aragon
éta. 07
CPl 3D jasan cassino

éta.

a.

f. g.

POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl

hacienda černá, jasan cassino, dub aragon, bílá pór

šedá, bílá

DalŠÍ
sKLO

liŠta

satinato, float čirý

hliník přírodní nebo broušený

01 02 03 04 05 06

13 14

120807 09 10 11

CPL3D
CPL
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

CPL3D
CPL HPL

hb hP

19

intERiéROVé DVEŘE
kappa.    PlOCha DVeří VhODNě DOPlNěNÁ JemNým 
hlINíKOVým PROužKem Je NOVým řešeNím PRO TY, KTeRým 
Se líbí mODeRNí INTeRIéR. VYbeRTe SI VODOROVNé NebO 
SVISlé PROVeDeNí, POČeT hlINíKOVýCh lIšT a JeJ ICh umíS-
TěNí TaK, abY ODPOVíDalY Vašemu VKuSu.

f.

g.

kappa. 02
CPl šedá
kappa. 02
CPl ořech

kappa. 05
CPl 3D hacienda černá
kappa. 01
CPl třešeň
kappa. 05
CPl 3D wenge
kappa. 04
CPl  javor 
kappa. 03
CPl platina bílá

a.

kappa.

01 02 03

liŠta

sTAndArd hliník broušený, hliník přírodní

a.

b.

c.

d.

e.

04 05

f. g.
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b. c. d. e.
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RAL

21

intERiéROVé DVEŘE
lambda.    NePřebeRNé mNOžSTVí FRéZOVaNýCh 
lINeK PřINeSe DO VašehO DOmOVa NOVý PRVeK. V KOmbI-
NaCI S baRVamI PODle VašehO VýběRu VhODNě DOPlNí 
VÁš INTeRIéR. můžeTe SI VYbRaT NeJeN Ze šIROKé NabíD-
KY baReV Ral, ale I POVRChů -  VYSOKý leSK, maT NebO 
POlOmaT.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

lambda. 03
FINISh Ral 
lambda. 03
FINISh Ral 

lambda. 01
FINISh Ral 
lambda. 01
FINISh Ral 
lambda. 02
FINISh Ral 
lambda. 02
FINISh Ral 
lambda. 03
FINISh Ral 

a.

lambda.

01

dekory na dveřním křídle lze vyrobit dle libovolného 
provedení (dekory uvedeny pouze pro příkllad)

02 03

g.f.

POVRchOVá úPRaVa
F. Ral dle vzorkovníku Ral
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POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

na poptávku

na poptávku

CPL3D
CPL HPL

23

intERiéROVé DVEŘE
sigma.    mImOřÁDNě ZDařIlÁ KOmbINaCe PříROD-
NíCh maTeRIÁlů DřeVa a SKla PřISPěJe K NeuVěřITelNým 
hRÁm SVěTel a STíNů Ve Vašem INTeRIéRu. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

sigma. 03
CPl javor 
sigma. 03
CPl 3D dub bardolino

sigma. 01
CPl dub přírodní
sigma. 01
CPl 3D jasan cassin
sigma. 01
CPl buk pór
sigma. 02
CPl 3D dub aragon
sigma. 02
CPl 3D jasan pískový

a.

sigma.

01 02 03

sKLO
sTAndArd
na PŘánÍ

 tvrzené sklo 8mm

pískované sklo, povrch s grafickou úpravou

f. g.
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d. e.c.b.
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eg

a.



POVRchOVá úPRaVa
cPl 3D

cPl
FÓLIE
F. Ral
hPl
Dýha

hacienda černá, bílá pór, dub aragon, woodline creme, 
dub authentic, dub bardolino, wenge, jasan cassino, jasan 
pískový

ořech, třešeň, dub, olše, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku Ral

na poptávku

na poptávku

sKLO
sTAndArd
na PŘánÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý
kůra bronz, činčila bronz, satinato čiré, krizet čirý, 
mastercarre,  bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2
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intERiéROVé DVEŘE
omega.    ZPěT DO SOuČaSNOSTI Se VRaCí KOleKCe 
Omega SVým šaRmem a INTelIgeNTNím POJeTím. TuTO 
řaDu TVOří mODelY S maxImÁlNím PROSKleNím, JeJ IChž 
elegaNCe POVZNeSe KažDý INTeRIéR. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

omega. 07
CPl 3D dub aragon
omega. 08
CPl 3D woodline creme

omega. 04
CPl 3D hacienda černá
omega. 01
CPl 3D wenge
omega. 01
CPl dub aragon
omega. 04
CPl ořech
omega. 06
CPl 3D jasan cassino

omega.

01 04 05 06 07 08

a.

g.f.
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beta. 02alfa. 11 beta. 03 zéta. 01

             

delta. 01

alfa. 11 alfa. 12

CPL3D
CPL

RAL
HPL

CPL3D
CPL

RAL
HPL

1 2

1 2

požární, vstupní 27

alfa. 01

VStUPnÍ DVEŘE 
S bEzPEčnOStnÍmi PRVkY

bYTOVé VSTuPNí DVeře JSOu uRČeNY K ZabeZPeČeNí 
bYTů, KaNCelÁří a DalšíCh PROSTOR, KDe Je VYžaDOVÁNa 
ZVýšeNÁ OChRaNa.

Jedná se o dveře s masivním rámem s výplní z plné dřevotřískové desky. 
Kompaktnost dveří doplněných o tříbodový zámek a bezpečtnostní
kování a usazení do vhodných zárubní chrání Vás a Váš majetek. uve-
dené dveře jsou vyráběny také s požární odolností (eI 30). Povrch dveří 
může být z obou stran v povrchové úpravě FÓlIe, CPl laminát nebo 
s přírodní dýhou. montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze 
firma proškolená a pověřená výrobcem.

alfa.  01

POžáRnÍ DVEŘE

Požární uzávěry se skládají z požárních dveří, které musí být osazeny 
v požární obložkové nebo kovové zárubni. Dveřní křídlo a zárubeň musí 
jako celek splňovat veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odol-
nosti. Naše požární uzávěry jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých 
montovaných konstrukcí (např. požární sádrokartonové), tak i do tuhých 
konstrukcí (např. zděných). Požární uzávěry jsou s požární odolností 
eI (eW) 30 DP3 a eI (eW) 15 DP3. ani zde nemusíte slevovat ze svých 
estetických nároků, protože požární výrobky si zachovávají vzhled 
jednotlivých modelových řad.

POžÁRNímI DVeřmI (OZNaČeNí eI, eW) Se ROZumí POžÁRNí 
uZÁVěRY OTVORů VČeTNě PříSlušeNSTVí a FuNKČNíhO 
VYbaVeNí, KTeRé bRÁNí (eI) NebO OmeZuJí (eW) šířeNí 
POžÁRu V POžÁRNě DělICíCh KONSTRuKCíCh. 



sl
už

by



SlUžbY

cEnA

Cenovou nabídku můžete získat prostřednictvím našich prodejců,
obchodních konzultantů nebo elektronicky po odeslání poptávky 
na adresu objednavky@carman-doors.cz. Nabídka je nezávazná
a je možné ji dále upravovat dle Vašich představ. Pokud máte zájem 
pouze o orientační cenu, sekce „VIZualIZaCe“ na našich stránkách 
www.carman-doors.cz nabízí kalkulačku vhodnou pro tento účel.

tEchnická kOnzUlTAcE

Navržená technická řešení sestavujeme na základě diskuze se zákaz-
níkem, s ohledem na jeho technické, estetické i funkční požadavky. 
Naše webové stránky také obsahují zjednodušenou vizualizaci interiéru 
s možností volby odstínu podlah i stěn místností, díky čemuž si snáze 
představíte, jak budou vypadat dveře ve Vašich prostorách. Nabízíme 
možnost celkového řešení interiérů prostřednictvím spolupracujících 
architektů a bytových studií.

NašIm ZÁKaZNíKům NabíZíme KOmPlexNí SeRVIS, JehOž SOuČÁSTí JSOu ODbORNÁ PORaDeNSKÁ ČINNOST, TeChNICKé 
KONZulTaCe, ZPRaCOVÁNí NabíDeK řešeNí, ZaměřeNí STaVebNíCh OTVORů, DOPRaVa, mONTÁž a NÁSleDNý SeRVIS. DÁle 
NabíZíme PRaVIDelNé SeRVISNí KONTROlY POžÁRNíCh uZÁVěRů.

služby 29
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Obložková zárubeň je vhodným řešením pro dveře jak s polodrážkou, 
tak pro bezpolodrážkové. Polodrážkové zárubně jsou nejpoužívanějším 
typem obložkových zárubní. Jsou určené pro všechny varianty nejběžněji 
používaných dveří s polodrážkou. V místě, kde se dveřní křídlo zavírá 
do zárubně, je na dveřích i zárubni drážka. Díky tomuto provedení překrý-
vá dveřní křídlo zárubeň o šířku drážky do prostoru, do kterého se dveře 
otevírají. 

V bezpolodrážkovém provedení je drážka pouze na zárubni. Jedná se 
o velmi elegantní řešení, kdy je celé křídlo dveří vsazeno do zárubně 
a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Dveře zapadají hladce a tiše 
do zárubně. malá spára má po celém obvodu stejnou šířku, což působí 
velmi elegantně a moderně.

Jedná se o vhodné řešení pro případ, kdy chcete změnu z tradičního 
kovového provedení zárubně. Jednoduchým způsobem získáte sladění 
zárubně s novými dveřmi a nový moderní vzhled interiéru. mezi největší 
výhody patří montáž bez bourání a zásahu do interiéru bytu.

Obklady ocelové zárubně jsou vyráběny pro tyto rozměry dveří:
- Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
- Dvoukřídlé: 125, 145, 160/ 197 cm

OblOžkOVá záRUbEň

ObklaD kOVOVé záRUbně (Okz)
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záRUbně

Tradiční zárubně jsou viditelné 
z obou stran a běžně se spojují 

„na pokos“.  To znamená, že v je-
jích rozích vidíte ostrý úhel (45°). 

modernější variantou jsou zárub-
ně se spojem „na tupo“.   laicky 
řečeno je spoj jednotlivých dílů 
kolmo na sebe. Zárubně mají 
v obou případech elegantní 
vzhled a je pouze na Vás, 
které provedení si vyberete.

široká nabídka nejběžněji 
prodávaných ocelových zárubní 
se dělí na zárubně pro zazdění 
a pro dodatečnou montáž. Jejich 
povrchová úprava je nabízena 
v provedení černý plech (většinou 
s přepravním nátěrem), komaxit 
nebo v pozinkovaném provedení.

SPOj záRUbně

OcElOVá (kOVOVá)
záRUbEň

ZÁRubeň DODÁ DVeřNí- 
mu KříDlu Tu PRaVOu 
PODObu a elegaNCI. 
DOTVÁří DOJem NebO 
může býT VýRaZNým 
DeSIgNOVým PRVKem 
míSTNOSTI. 

Zárubně je nutné posuzovat 
z pohledu účelu a funkce. 
Pro výběr vhodného řešení 
je důležité zodpovězení násle- 
dujících otázek:

- volba typu zárubně 
 (obložková, ocelová),

- typ dveří (polodrážkové, bez-  
 polodrážkové),

- šířka a druh zdiva,
- průchozí šířka a výška,
- přesah zárubně do podlahy  
 nebo napojení podhledu,

- charakter a typ závěsů,
- předpokládaný způsob, 
 osazení.
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Dveře posuvné do pouzdra tvoří komplet, který je zabudován do předem 
připraveného stavebního otvoru. Stavební pouzdro lze osadit do sádrokar-
tonové nebo zděné příčky. Provedení je vhodné zejména do novostaveb 
nebo najde uplatnění při rozsáhlejších rekonstrukcích.

Dveře posuvné na stěnu jsou praktickou alternativou k běžným otočným 
dveřím. Provedení je nenáročné na stavební připravenost. Stavební otvor 
zůstává stejný jako pro obložkovou zárubeň. Je nutné pouze určit směr 
posuvu a zajistit dostatečné místo pro posouvání dveří podél stěny v in-
teriéru.

DVEŘE POSUVné DO POUzDRa

DVEŘE POSUVné na StěnU

Novým trendem v designu interiérů obytných budov i komerčních objektů je insta-
lace vzhledově atraktivních dveří s použitím systému skrytých zárubní, které vy-
tvoří kompaktní hladkou pohledovou plochu s okolní stěnou. Viditelné je pouze 
dveřní křídlo, které je ohraničené úzkou linkou po obvodu. Při volbě barvy nebo 
dekoru v souladu s okolní plochou stěny působí dveře na první pohled neviditel-
ně. Opačnou volbou je použití výrazné barvy nebo dekoru dveří, který podtrhne 
vzhled dveří a vytvoří atraktivní prvek ve Vašem interiéru. Použití skrytých zárubní 
v sobě spojuje funkční hledisko a estetické provedení, které dodá interiéru 
nadčasovost a eleganci.

Systém skrytých zárubní je velmi univerzální a je k dispozici pro všechny stan-
dardní rozměry dveří. Otevírání lze zvolit směrem ven ze stěny nebo směrem 
do stavebního otvoru. Tento systém je vhodný pro sádrokartonové i zděné stěny 
od tloušťky 65 mm. Skrytou zárubeň tvoří profil, který je zabudován do stavebního 
otvoru. Profil zárubně je součástí stěny a po provedení konečné povrchové úpravy 
stěny (omítka, sádrokartón, obklad, apod.), která je nanesena přes profil, dojde 

ke skrytí profilu zárubně ve stavebním otvoru. Součástí 
systému je kompletní sada kování včetně doplňků, 
která zahrnuje seřiditelné 3D dveřní závěsy, těs-
nění pro akustický komfort a magnetický zámek.

SE SkRYtOU záRUbnÍ
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DVEŘnÍ SYStémY

Skládací dveře jsou řešením v případě, kdy běžné otvíravé nebo posuvné 
dveře nelze provést z důvodu nedostatku prostoru. Nyní Vám představu-
jeme nové řešení otvírání Vašich dveří, u kterého ušetříte plochu potřeb-
nou pro otevření dveří až o 50 %. Tím maximalizujete využitelný prostor
v okolí dveří. Systém představuje špičkovou technologii s dlouholetou 
životností. Nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy, žádné vícenákla-
dy, to vše při zachování tradičního pojetí dveří při zachování standardního 
stavebního otvoru.

Skládací dveře mají rozdělené dveřní křídlo spojené kováním a zavěšené 
v kolejnici. Při otevření se dveřní křídlo složí na poloviny a přesune se na 
jednu stranu zárubně. Přitom nejsou vidět dveřní závěsy. Kování dodává 
dveřím neuvěřitelně lehký, tichý a plynulý pohyb. Dveře jsou kompaktní 
a zvukotěsné. řešení je v obytných a reprezentativních prostorech kvalitní 
alternativou k otočným, posuvným, případně otočně-posuvným dveřím.

SkláDacÍ

Způsob otevírání dveří v obou směrech přináší nové možnosti do dveř-
ních systémů. Při otevírání dveří dochází ke kombinaci “otočného 
a posuvného” pohybu dveřního křídla v jednom jediném mechanismu. 
Tím dochází ke zmenšení prostorových nároků pro otevření dveřního 
křídla oproti klasickému otočnému křídlu až o 40 %. Dveře vybavené 
tímto systémem mohou být pro svou univerzálnost použity ve všech 
interiérech. Systém najde uplatnění zejména v bytech, ale můžete se 
setkat i s použitím ve veřejných prostorech (nemocnice, hotely, aj.). 
Výhodné je použití hlavně v malých místnostech, kde dochází k set-
kávání dveřních křídel při jejich otevírání.

Pro instalaci oboustranně otočných dveří nejsou kladeny žádné speciální 
požadavky na rozměry dveří nebo na stavební úpravy. Při použití přísluš-
né běžné zárubně (obložkové) se jedná o osazení dveřního křídla v bez-
drážkovém provedení. Standardně jsou dveře v provedení jednokřídlém 
(až do šířky 150 cm) s výškou dveří 200 cm. Na přání lze dodat také
dveře dvoukřídlé. mechanismus otevírání umožňuje velmi snadné otev-

ření dveří směrem z i do místnosti a výrazně tím 
zvýší Váš uživatelský komfort.

ObOUStRanně OtOčné

dveřní systémy
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záVěSY
JSOu NeJeN „POuhým“ 
SPOJOVaCím PRVKem meZI 
DVeřNím KříDlem a ZÁRub-
Ní. mOhOu VYJaDřOVaT VÁš 
VYTříbeNý VKuS. 
NeSPOKOJTe Se S mÁlem!

Základní nabídku dveřních závěsů 
tvoří zde vyobrazené v provedení 
pozinkovaném, saténovém, nikl-
saténovém a niklovaném. Závěsy 
jsou přizpůsobeny pro montáž 
do obložkové zárubně i OKZ. 
moderní závěsy nabízí možnost 
sofistikovaného 3D směrového 
seřízení.

80/10 pozink

dveřní zarážka

DeSIgN skrytý závěs

dřevěný práh

60/10 satén

panikové kování

TRIO 15 satén

zavírač dveří

VD 80

kukátko

JP 5

dveřní kování

DOPlňkY
JeDNÁ Se O eSTeTICKé 
NebO FuNKČNí DOPlNěNí 
DVeří. DOPlňKY ZVýRaZňu-
J í NebO DOPlňuJí VZhleD 
DVeří. SOuČaSNě ROZšIřuJí 
mOžNOSTI DVeří O POža-
DaVKY Na beZPeČNOST
a POhODlí užIVaTele.

Doplňky, které se starají o pohodlí 
uživatele, jsou dveřní kování, 
zavírač dveří, stavěč dveří a práh 
dveří. Na vyšším bezpečí se podílí 
panikové dveřní kování a dveřní 
kukátko. Vítanými pomocníky 
se stávají elektromechanické 
nebo elektromotorické zámky, 
které v kombinaci se zapojením 
do řídicích systémů budov 
významně rozšíří možnosti dveří.
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DVEŘnÍ VýPlň

Ztužená papírová voština je běžně 
používaná stabilizační výplň 
mezi konstrukcí křídla a vlysem 
dveřního křídla. Je vytvořená 
ze speciálně tvrzeného papíru 

poskládaného do tvaru včelích pláství (velikost ok je 25 mm). šestiboká 
struktura pláství zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké 
hmotnosti a tedy snadné manipulace. 

VOŠtina

Odlehčená (děrovaná) dřevotřís-
ková deska vyhovuje běžnému 
provozu a zabezpečuje pevnost 
celé konstrukce dveřního křídla. 

Dveře s touto výplní jsou nepoměrně těžší a mají vyšší odolnost vůči 
průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.

DŘEVOtŘÍSkOVá DESka (dTd) DUtá

žáruvzdorná deska pro výrobu 
požárních dveří. Je vyrobena
z expandovaného vermikulitu 
a speciálního pojiva, které zabez-
pečuje vysokou odolnost proti 
vysoké teplotě do 1300 °C 
a teplotním šokům. Desky jsou 

zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo 
minerální vlákna. mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, 
vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou 
tepelnou vodivost.

DŘEVOtŘÍSkOVá DESka (DtD) Plná

liŠtY
SlOuží Ke SPOJeNí DVeř-
NíhO KříDla S VYbRaNým 
PROSKleNím NebO VýPlNí. 
DOPlňuJí TaK CelKOVý 
VZhleD DVeří.

Zasklívací lišty používáme vždy 
s povrchovou úpravou, ve které 
jsou provedeny dveře (v případě 
povrchové úpravy CPl nebo 
fólie). V naší nabídce však najde-
te také lišty ozdobné a dekora-
tivní. Tyto lišty jsou nalepovací 
nebo hliníkové. 

hliníkové lišty dodáváme s povr-
chovou úpravou hliník přírodní 
nebo hliník broušený.

typ Z - pro povrchy upravené fólií
typ Omega - převážně pro povr-
chy CPl nebo jako zapuštěná 
(skrytá)

zaSklÍVacÍ liŠta
1- TYP Z                
2 -TYP Omega    

nalEPOVacÍ 
liŠta

hlinÍkOVá liŠta 
hb- bROušeNÁ    
hP- PříRODNí      

lišta může být zakončena 
rádiusem nebo mít pravý 
úhel.

1 2
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sKLO

altERnatiVnÍ VýPlně

VYbeRTe SI SKlO PODle VašICh POTřeb.

Přemýšlejte nejen o tom, zda se Vám určité sklo 
líbí a hodí se k vybraným dveřím. Zamyslete se 
také nad funkcí jednotlivých místností, do kterých 
dveře umístíte.

NabíDKu DVeřNíCh VýPlNí DOPlňuJí maTeRIÁlY DeCORaCRYl. JeDNÁ Se O NOVý DRuh VýPlňOVéhO maTeRIÁlu, KTeRý 
TVOří ORgaNICKé maTeRIÁlY, NaPř. TRaVINY, lISTY, KVěTY, lNěNÁ VlÁKNa, bambuSOVé KROužKY a Další.  VýhODOu Je
VaRIabIlITa uPlaTNěNí TěChTO maTeRíÁlů. mOžNO POužíT V KOmbINaCI S ObKlaDY STěN, KuChYňSKýCh lINeK a DělíCíCh  
PříČeK.

na PŘánÍ

bEzPEčnOStnÍ

kůra bronz

bezpečnostní čiré bezpečnostní mléčnémastercarre

krizet čirý

crepi čiré

sTAndArd

float čirý

činčila bronz

činčila čirá

satinato čiré

kůra čirá



na PŘánÍ

sTAndArd

FiniSh Ral
Velmi moderní designové řešení pro zákazníky, kteří hledají stylové 

barevné provedení dveří. Všechny nabízené modely interiérových 
dveří lze opatřit polyuretanovým nástřikem. Samozřejmostí je mož-

nost nástřiku i pro dveře celodřevěné. Nejvhodnější odstín barvy 
si můžete vybrat ze širokého vzorní-

ku barev Ral. Vyšší investice 
do této povrchové úpravy se Vám 

odmění v podobě luxusního a kom-
paktního vzhledu. Podle příslušného 

modelu dveří je možné zvolit povr-
chovou úpravu v provedení vysoký 

lesk, polomat, mat.

Dýha
Zastupuje tradiční přírodní materiály, které jsou luxusní a estetické. 

Nevýhodou je vyšší náročnost na údržbu a případné poškození.

hPl laminát
Vysokotlaký laminát s tloušťkou materiálu 0,8 mm, který odolá mecha-
nickému poškození i oděru a snadno se udržuje. Představuje vhodnou 

variantu pro extrémně zatěžované prostory - např. školy, nákupní 
střediska, zdravotnická a sportovní zařízení, výrobní prostory.

mdF
Představuje ekonomicky dostupné řešení v podobě dřevovláknité 

desky bez povrchové úpravy, kterou lze dále upravovat. Povrch
 je vhodný pro standardní použití, popřípadě jako základ pro další 

povrchové zpracování.

tYPY POVRchů

POVRchOVá úPRaVa
POVRChOVÁ ÚPRaVa Je PlOCha, KTeROu VIDíTe. NeJČaS- 

TěJI ROZhODuJe PřI VýběRu DVeří. NIKOlIV TeDY JeN 
meChaNICKé VlaSTNOSTI DVeří, ale TaKé POVRChOVÁ 

ÚPRaVa Je TO, CO ChCeTe SKlOubIT S DalšímI PRVKY
INTeRIéRu.

Naše nabídka obsahuje velkou škálu povrchových materiálů, které 
se od sebe liší odolností nebo nároky na údržbu. Povrchovou úpravu 
je vhodné vybírat podle toho, jak budou dveře namáhány. musí totiž 

každodenně odolávat stovkám dotyků, rozdílům teplot a mechanické-
mu namáhání. Povrch dveří doporučujeme vybírat s ohledem na cel-

kový vzhled interiéru. Vhodné je vytvořit kontrast mezi dveřmi a pod-
lahou, ale zachovat stejnou strukturu dřeva. Naši nabídku povrchů 

tvoří mDF, FÓlIe, CPl, CPl 3D, hPl, Dýha a FINISh Ral. V naší 
nabídce naleznete exkluzivně také 4 nové povrchy.

Ral

cPl 3D laminát
Povrchová úprava CPl laminátu 

s výraznou strukturou, která věrně 
napodobuje přírodní dřeviny. Není 

náročný na údržbu jako klasické 
dřevěné dveře, díky čemuž je mezi 

klienty velmi oblíbený.

cPl laminát
Dekorativní, melaminovou pryskyřicí 
potažený materiál na bázi dřeva, kte-
rý se snadno udržuje, navíc je odolný 

proti mechanickému poškození, 
slunečnímu záření i vlhkosti. Díky 
svým vlastnostem je doporučován 

do různých interiérů, kde se můžete 
setkat s větší zátěží.  CPl laminát 

je ideální pro rodinné domy či byty 
obývané dětmi nebo domácími 

mazlíčky. Své místo si však najde 
i v kancelářích a průmyslu.

FÓLIE
Cenově dostupný materiál s naka-
šírovanou hladkou fólií imitující 

strukturu dřeva. Provedení s dobrým 
poměrem cena a kvalita. Fólie 

je vhodná pro interiérové dveře 
do rodinných domů a bytů.

ořech

jasan cassino

javor

woodline creme dub aragon

buk pór

bílá ořech

třešeňšedá

dub bardolíno

wengedub authentic hacienda černá

jasan pískový

bílá pór

olše

dub přírodní

olše

třešeň

bílámDF

bukdub sonoma

javor

bříza lulea
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Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. 
Všechny uvedené dekory jsou reprodukce 
a mohou se nepatrně lišit od skutečného 

provedení.

POžáRnÍ
požární uzávěry otvorů 
ve dveřní sestavě včetně 
příslušenství a funkčního 
vybavení, které brání (eI) 
nebo omezují (eW) šíření 
požáru

bEzPEčnOStnÍ
vstupní dveře s bezpeč-
nostními prvky (tříbodový 
zámek, bezpečnostní kování, 
zárubeň), také v provedení 
s požární odolností

VzOR 
VODOROVný
struktura dřeva ve vodorov-
ném provedení

DŘEVěný Rám
dřevěný rám z masivního 
dřeva je srdcem i duší 
našich dveří

DtD Plná
žáruvzdorná deska, odol-
nost proti vysoké teplotě 
a teplotním šokům

VOŠtina
nejběžněji používaná 
stabilizační výplň mezi 
konstrukcí křídla a vlysem 
dveřního křídla, speciálně 
tvrzený papír poskládaný 
do tvaru včelích pláství

SE zVUkOVým 
útlUmEm
speciální provedení se 
vzduchovou neprůzvučností 
až 33 db

nOVInKA
označení pro novinku v sor-
timentu, může se jednat 
o povrchovou úpravu, 
vzhled nebo konstrukci

CPL3D
CPL

RAL
HPL

POVRch
text v rámečku uvádí, 
která povrchová úprava je 
pro danou typovou řadu 
k dispozici

ODOlné
konstrukce dveří a jejich 
výplň má zvýšenou odol-
nost vůči mechanickému 
namáhání

zaSklÍVacÍ 
liŠta
zasklívací, ozdobná dřevěná, 
ozdobná hliníková, ozdobná 
nalepovací na sklo nebo 
povrch

kOUŘOtěSné
kouřotěsné uzávěry otvorů 
ve dveřní sestavě včetně 
příslušenství a funkčního 
vybavení, které brání průni-
ku kouře a zplodin hoření

atYPické
rozměrově, vzhledově nebo 
konstrukčně odlišné dveře

VzOR SViSlE
struktura dřeva ve svislém 
provedení

RámOVá
 SESazEnka
kombinace svislé a vodo-
rovnou strukturu dřeva

mAsIV
nenapodobitelná originalita 
přírodního materiálu, živá 
barva, rozmanitost textury, 
je charakteristický svou 
jedinečností

DtD DUtá
děrovaná dřevotřísková 
deska, zvýšená pevnost kon-
strukce, vyšší odolnost vůči 
průhybu a větší schopnost 
pohlcování zvuku

1 2 hb hP

zá
lo
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