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Proč právě Essential by Scrigno?
           Prečo práve Essential by Scrigno?

Modulární bok
Modulárny bok 

Plech z materiálu Aluzinc®
Plech z materiálu Aluzinc®

Essential Scorrevole (posuvné) • Essential Scorrevole (posuvné)

Vždy s celokovovou kapsou
Vždy s celokovovou kapsou

Každé stěně to správné řešení
Každej stene to správne riešenie

Doživotní záruka
Doživotná záruka

Snadná instalace a nastavení
Jednoduchá inštalácia a nastavenie

Maximální uživatelské přizpůsobení
Maximálne užívateľské prispôsobenie

Požární odolnost
Požiarna odolnosť

Essential je dnes značkou kompletní a kvalifikované řady řešení posuvných a křídlových dveří.
Původní esenciální a minimalistický záměr pro ponechání stěn zcela bez zárubní a jiných konečných úprav, který vytvořil „harmonii 
mezi dveřmi a stěnou“, se rozšiřuje na křídlové dveře a jiné druhy výrobků (dvířka pro malé odkládací prostory, okénka, ...).   

Essential je dnes značka kompletnej a kvalifikovanej rady riešení posuvných a krídlových dverí.
Pôvodný zámer, esenciálny a minimalistický, pre ponechanie stien úplne bez zárubní a iných konečných úprav, ktorý vytvoril „harmóniu 
medzi dvermi a stenou“ sa rozširuje na krídlové dvere a na iné druhy výrobkov (dvierka pre malé odkladacie priestory, okienka, ...).
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Proč právě Essential by Scrigno?
           Prečo práve Essential by Scrigno?

Essential Battente (otočné) • Essential Battente (otočné)

...  a vždy dokonalé

... a vždy dokonalé
Požární odolnost
Požiarna odolnosť

Dveře vysoké kvality ...
Dvere vysokej kvality...

Rám pro Essential Battente (otočné)
Rám pre Essential Battente (otočné)

Rám bez příčky pro Essential Battente (otočné)
Rám bez priečky pre Essential Battente (otočné)

Zpracování s „rybinovým spojem“
Spracovanie so „zvlakovým spojom“

Maximální odolnost • Maximálna odolnosť

Rám pro Essential Battente (otočné) s 
lichoběžníkovým tvarem
Rám pre Essential Battente (otočné) s
lichobežníkovým tvarom

Dva odlišné profily
Dva odlišné profily

Kvalitní komponenty
Kvalitné komponenty



4 5

Essential Scorrevole (posuvné) samostatné • Essential Scorrevole (posuvné) samostatné

Jedná se o stavební pouzdro, na které se vztahuje výhradní patent firmy Scrigno. Systém umožňuje splynutí a harmonizaci jedněch 
nebo dvou posuvných dveří se stěnou. Po odstranění zárubní a rámů krycího profilu jsou použity hliníkové profily, na kterých je přímo 
vyhlazena omítka nebo sádrokarton. 

Jedná sa o stavebné puzdro, na ktoré sa vzťahuje výhradný patent firmy Scrigno. Systém umožňuje splynutie a harmonizáciu jedných alebo 
dvoch posuvných dverí so stenou. Po odstránení zárubní a rámov krycieho profilu sú použité hliníkové profily, na ktorých je priamo vyhladená 
omietka alebo sadrokartón.
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Essential Scorrevole (posuvné)
Essential Scorrevole (posuvné)

Essential Scorrevole (posuvné) samostatné 
Essential Scorrevole (posuvné) samostatné

Essential Pro • Essential Pro Essential EI 30 Scorrevole (posuvné) •  Essential EI 30 Scorrevole (posuvné)

Essential Scorrevole (posuvné) dvojité
Essential Scorrevole (posuvné) dvojité
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Essential: řešení sprchy
Essential: riešenie sprchy

Firma Scrigno představuje první posuvné řešení pro koupelnu, které dosahuje až k podlaze a umožňuje naprostou absenci překážek.
Tento nový výrobek zaručuje vysokou funkčnost i čistotu designu, protože byl navržen speciálně pro sprchy bez sprchové vaničky.
Speciální hliníkový nebo ocelový komponent příslušenství, chráněný výhradním patentem firmy Scrigno, který lze nainstalovat do 
spodní části kapsy Essential, umožňuje odtok vody a současně zabraňuje jejímu úniku.   
Řešení sprchy Essential by Scrigno nabízí možnosti a usnadnění těm, kteří z jakéhokoli důvodu považují přístup ke klasickému 
sprchovému koutu za obtížný, a to jak z důvodu přítomnosti sprchové vaničky, tak kvůli nárokům na prostor, který vyžaduje otáčivý a 
posuvný pohyb klasického dorazového dveřního křídla.

Firma Scrigno predstavuje prvé posuvné riešenie pre kúpeľňu, dosahujúce až k podlahe, ktoré umožňuje úplnú absenciu prekážok.
Tento nový výrobok zaručuje vysokú funkčnosť i čistotu designu, pretože bol navrhnutý špeciálne pre sprchy bez sprchových vaničiek.
Špeciálny hliníkový alebo oceľový komponent príslušenstva, chránený výhradným patentom firmy Scrigno, inštalovateľný do spodnej časti 
kapsy Essential, umožňuje odtekanie vody a súčasne zabraňuje jej úniku.  
Riešenie sprchy Essential by Scrigno ponúka možnosti a uľahčenie tým, ktorí z akéhokoľvek dôvodu považujú prístup ku klasickému 
sprchovému kútu za problémový, a to jednak z dôvodu prítomnosti sprchovej vaničky, i kvôli nárokom na priestor, ktorý vyžaduje otáčavý a 
posuvný pohyb klasického dorazového dverného krídla.

Detail prvku z hliníku a oceli. Výrobek je chráněn výhradním patentem firmy 
Scrigno a může být nainstalován pouze na kapsy Essential by Scrigno v jejich 
spodní části.

Detail prvku z hliníka a ocele. Výrobok je chránený výhradným patentom firmy 
Scrigno a môže byť nainštalovaný len na kapsy Essential by Scrigno v ich spodnej 
časti.
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Essential: řešení ze skla
Essential: riešenie zo skla

Essential Scorrevole (posuvné) samostatné
Essential Scorrevole (posuvné) samostatné

Essential Trial • Essential Trial Essential Dual • Essential Dual

Essential Scorrevole (posuvné), křídlo Acqua
Essential  Scorrevole (posuvné), krídlo Acqua 

Nabídky pro Essential s použitím skla představují maximální technický vývoj, aplikovaný na sféru skla se zaručením exkluzivních řešení, 
vhodných pro jakoukoli bytovou potřebu.

Ponuky pre Essential s použitím skla predstavujú maximálny technický vývoj aplikovaný na sféru skla, so zaručením exkluzívnych riešení, 
vhodných pre akúkoľvek bytovú potrebu.
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Essential Battente (otočné) samostatné • Essential Battente (otočné) samostatné

Essential Battente (otočné) vytváří návaznost na stěny, které jsou aktéry prostoru: dveře se jeví tak, jakoby zcela „splynuly“ se zdí.
Dveře nevyžadují rámy krycího profilu, disponují skrytými závěsy, které lze seřídit ve třech osách, splývají s okolním prostředím.

Essential Battente (otočné) vytvára nadväznost na steny, ktoré sú aktérmi priestoru: dvere sa javia úplne „splynuté“ s múrom.
Dvere nevyžadujú rámy krycieho profilu, disponujú skrytými závesmi, nastaviteľnými v troch osách, ktoré splývajú s okolitým prostredím.
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Essential Battente (otočné)
Essential Battente (otočné)

Essential Battente (otočné) dvojité
Essential Battente (otočné) dvojité

Essential Battente (otočné) samostatné
Essential Battente (otočné)samostatné

Essential Battente (otočné) bez příčky
Essential Battente (otočné) bez priečky 

Essential Battente (otočné) s lichoběžníkovým tvarem
Essential Battente (otočné) s lichobežníkovým tvarom 
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Essential Battente (otočné)
Essential Battente (otočné)

Essential Battente (otočné) EI 30/60 • Essential Battente (otočné) EI 30/60

Essential Battente (otočné) Zero • Essential Battente (otočné) Zero
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Essential Little • Essential Little

Essential Little

Essential Little Zero

Essential Little sádrokarton

Essential Little

Essential Little Zero

Essential Little sadrokartón

Boční otevírání (minimální volný prostor)
s klikou stlač - otevři 

Bočné otváranie (minimálny voľný priestor)
s kľučkou typu stlač - otvor 

Vodorovné otevírání směrem dolů (minimální 
volný prostor) s klikou stlač - otevři 

Vodorovné otváranie smerom nadol (minimálny 
voľný priestor) s kľučkou typu stlač - otvor 

Essential Little stropní sádrokarton
Essential Little stropný sadrokartón

Vodorovné otevírání směrem dolů • Vodorovné otváranie smerom nadol

Boční otevírání • Bočné otváranie

Boční otevírání • Bočné otváranie 

Vodorovné otevírání směrem dolů
 Vodorovné otváranie smerom nadol

Essential Little představuje systém okének splývajících se zdí, která nevyžadují použití rámů krycího profilu, jsou vybavena skrytými 
závěsy s otvory pod úhlem 90°. Byla navržena jako speciální uzávěry pro malé prostory.
Na panely (vodorovné, svislé, obdélníkové) je možné aplikovat barvu, lak nebo tapety. 

Essential Little predstavuje systém okienok splývajúcich s múrom, ktoré nevyžadujú použitie rámov krycieho profilu, sú vybavené skrytými 
závesmi s otvormi pod uhlom 90°. Boli navrhnuté ako špeciálne uzávery pre malé priestory.
Na panely (vodorovné, zvislé, obdĺžnikové) je možné aplikovať farbu, lak alebo tapety.



www.scrigno.cz

Re
v.

 Ø
 - 

Se
tt

em
br

e 
20

18
 - 

Pz
. 1

.0
00

 - 
co

d.
 3

26
59

 • 
CZ

 - 
SK

SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI


