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Savignano sul Rubicone, výrobný závod Montceau-les-Mines, sídlo Scrigno France

Od svojho založenia v roku 1989 je dnes Scrigno uznávaným lídrom v oboru projektovania, 
výroby a obchodovaní s exkluzívnym typom stavebných puzdier pre dvere a okná, 
100% Made in Italy. Sídlo podniku sa nachádza v regióne Sant’Ermete, súčasti 
obce Santarcangelo di Romagna (Rimini), na ploche 50.000 m2, zatial’ čo vlastný 
výrobný závod je o niekol’ko kilometrov ďalej v obci Savignano sul Rubicone, na 
zastavenej ploche 30.000 m2. Podnik Scrigno má 300 zamestnancov a vyrába 400.000 
stavebných puzdier ročne, ktoré exportuje do viac ako 30-ich krajín, a jeho 
konsolidovaný obrat za rok 2019 presahuje čiastku 87.000.000 €, z ktorej zhruba 
50% predstavuje vývoz do zahraničí, na trhu zaujíma pozíciu konsolidovaného 
koncernu referenčného bodu v svojom oboru.

Od roku 2003 existuje pobočka Scrigno France, v Montceau Les Mines, priamo v 
srdci Francie,  v roku 2009 bola založená pobočka Scrigno España v Barcelone, od 
roku 2014 existuje aj Scrigno s.r.o. v Prahe a najnovšie, od marca 2019 nájdeme 
Scrigno Deutschland aj vo Frankfurte. Scrigno je tiež aktívna aj v bezpečnostnom 
sektore prostredníctvom dcérskej spoločnosti Master, ktorá vyrába cez 30.000 
bezpečnostných dverí ročne. Master sídli v Piacenze a pokrýva 20 000 m3.
V októbri 2019 došlo tiež k akvizícii spoločnosti CCE (Costruzioni chiusura 
ermetiche srl), výrobca v oblasti tesnenia a príslušenstvo schopných zlepšiť 
technické vlastnostiokien a dverí.

Od 27. júna 2018 sa koncern stal súčast’ou fondu Clessidra Capital Partners 3, pod 
správou Clessidra sgr, italského lídra na trhu private equity. Pristúpení do fondu 
Clessidra znamenalo pre Scrigno začiatok novej éry.

Vďaka výrazným finančným zdrojom vyčleneným na expanzný business plán je 
koncern schopný pokračovat’ s novou energiou v svojej stratégii internacionalizácie 
a diverzifikácie.

KTO SME
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Spoločnost’ Scrigno pravidelne vykonáva kontroly výrobného cyklu -  od príjmu surovín až 
po hotový výrobok – tak, aby boli zaručené tie najlepšie vlastnosti každého výrobku, čo sa 
týka nielen ich fungovania, ale aj aktívnej a pasívnej bezpečnosti.
Okrem toho sú všetky kotúče s plechom na výrobu boku puzdra podrobené testom na 
rádioaktivitu, ktoré overia ich prípadnú toxicitu.

Laboratórne testovanie:
záruka maximálnej bezpečnosti 

Spoločnost’ Scrigno disponuje systémom riadenia kvality, ktoré je v súlade s 
požiadavkami normy UNI EN ISO 9001: 2015, najznámejšieho štandardu pre 
zlepšovanie kvality.
Certifikácia predstavuje podnet na dosiahnutie optimalizácie podnikových procesov 
zameraných na efektivitu činností a spokojnost’ zákazníkov.

ISO 9001:
certifikácia pre neustále zlepšovanie

Naším primárnym cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov, s vysokou 
kvalitou je spojený výskum a inovácie. Dôkazom toho sú početné registrované 
patenty, certifikácie ISO a konštantný laboratórne testovanie každej jednotlivej 
dodávky materiálov. Takisto požadujeme od našich dodávateľov, aby sa stotožnili s 
našimi štandardmi kvality.

Ciel’om našej stratégia je kvalita
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Puzdro Scrignotech je výsledkom tridsat’ročných skúseností spoločnosti Scrigno, 
ktoré zaručujú vysokú úroveň kvality.
Je k dispozícii vo všetkých štandardných rozmeroch.

Ako poznat’ originál
Na kol’ajnici je viditel’ná značka “Gold”, a to aj na inštalovanom výrobku.

Záruka 20 rokov na posuvný systém.
Nosnost’ 120 kg

Ochranná fólia
Kol’ajnica sa dodáva s viditel’nou ochrannou fóliou, ktorá ju chráni, ktoré by mohli 
bránit’ posuvu dverí.
Užitočná ochrana, ktorú montážnik ocení pri inštalácii.

Západkový systém koľajnice
Nový horný profil umožňuje zablokovanie koľajnice proti výsuvu.

TECHNOLOGICKÉ
VÝROBKY PRE
STAVEBNÍCTVO 
STECH VŽDY K DISPOZÍCII NA SKLADE

Scrignokit je montážna súprava pre sadrokartónové priečky, ktorá je vďaka 
praktickému bajonetového systému l’ahko a rýchlo zostavitel’ná, bez použitia 
skrutiek.

Rám je vyrobený z plechu a funguje rovnako ako klasické puzdro.

Dva modely s rôznymi výškami (2100 a 1970 mm) ponúkajú možnost’ realizovat’ až 
šest’ otvorov a tým pokryjú kompletný sortiment puzdier štandardných rozmerov.  

Okrem toho Scrigno Kit Kit šetrí predajcom miesto v skladovacích priestoroch a 
umožňuje jednoduchú a rýchlu prepravu.

Scrignotech    

Scrignokit    

Posuvné vozíky pre maximálnu nosnost’ 120 kgKol’ajnica z anodizovaného hliníka Ochranná fólia Západkový systém koľajnice
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Filo44 sú skryté reverzné zárubne, ktoré nevyžadujú obložky.
Tento systém je vhodný ako pre murované tak aj pre SDK priečky.
Systém sa skladá z extrudovaného hliníkového rámu, ktorý umožňuje kotvenie do 
všetkých typov priečok, dverného krídla a troch skrytých pantov nastavitelných v 
troch smeroch. 

Hliníková zarubňa je pripravené pre inštaláciu do murovaného alebo SDK priečky a 
je priravená na montáž zámku a pántov.

Dverné krídlo o hrúbke 44 mm je dodávané v základnej vrstve Primer.
Tesnenie je dodávané v bielej farbe.
Padací prah v cene.
Skryté pánty nadstavitlné v troch smeroch v striebornej farebe.
Skrytý zámok s klučom vrátene protiplechu, povrchová úprava – matný chrom.
Sklotextilná mriežka k použitiu pre murovanej priečky.

Klučka nie je súčastou dodávky.

Vďaka vývoju výrobku Scrignokit se zrodil Essentialkit, bezobložkové puzdro pre 
sadrokartónové priečky, jednoducho a rýchlo zostavitel’né, vyrobené z plechu a 
zinku, bez plastových komponentov.
Je rovnako pevné ako tradičné puzdro a umožňuje úsporu pri doprave a skladovaní.
Po zostavení sa inštaluje ako tradičné puzdro a zaručuje rovnaký estetický, 
extrémne čistý výsledok, minimalizmus a dizajn.

Essentialkit umožňuje inštaláciu posuvných dverí s maximálnou hmotnost’ou 120 kg 
a hrúbkou 40 mm.

Výhody:
• rychlá instalace: sestavení je rychlé a intuitivní;
• pevnost jako u tradičního pouzdra;
• je ľahký pre prepravu a následnú manipuláciu

TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY PRE STAVEBNÍCTVO

Essentialkit    

Battente50 jsou dveře, které splývají se stěnou (zděnou či sádrokartonovou) a které 
nevyžadují obložky.

Systém se skládá ze zárubně z přírodního extrudovaného hliníku, která umožňuje 
ukotvení na všechny typy příček (k dispozici s a bez určení tloušt’ky stěny) , a dverí 
z voštinového panelu o tloušt’ce 50 mm, dodávaného pouze se základní vrstvou 
Primer, a skrytými panty nastavitelnými ve třech osách.

Battente50



VIZUALIZÁCIA



10

Puzdro pre jednokrídle dvere, satinované sklo s bielou zárubňou COMFORT, súprava pre uchytenie celosklenených dverí, kl’učka Tube

Scrignotech    



11

Puzdro pre dvojkrídle dvere, satinované sklo s bielou zárubňou COMFORT, súprava pre uchytenie celosklenených dverí, kl’učka Tube 

Scrignotech    
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Puzdro pre jednokrídle dvere, dvere COMFORT Sound noce, súprava kovania Chiudiscrigno

Scrignotech    
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Puzdro pre dvojkrídle dvere, dvere COMFORT Prima bianca, súprava kovania Chiudiscrigno Quadra

Scrignotech    
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Puzdro pre jednokrídle dvere, dvere COMFORT Prima bianca, súprava kovania Chiudiscrigno

Scrignokit    
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Puzdro Essential Kit pre jednokrídle dvere, dvere COMFORT Prima palissandro bianco, súprava kovania Chiudiscrigno Quadra

Essentialkit    
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Battente Cinquanta s matnými lakovanými krídlami

Battente50
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Battente Cinquanta otapetované

Battente50
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Filo 44 s matným lakovaným dverovým krídlom



TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 
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dištančné rozpery
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TECHNICKÉ PARAMETRE PRE PUZDRO DO MUROVANEJ PRIEČKY

• Spomal’o vač v cene

• Konštrukcia plechovej kapsy je vyrobená z pozinkovaného 
  plechu s hrúbkou 0,5 mm na bokoch/zadnom profile a 
 0,8 mm hornom/spodnom profile.

• Bok kapsy je vyrobený z jedného kusu plechu a  vyznačuje 
 sa zvislým rebrovaním s rozstupom 100mm, ktor poskytuje 
 konštrukcii väčšiu pevnost’.
 Kovová siet’, ktorá kompletizuje bok, je z pozinkovanej 
 ocele a je pripevnená k boku pomocou spôn, umožňuje 
  vynikajúcu pril’navost’ omietky.

• Spolu s plechovou kapsou je dodávaná perlinka, ktorá sa 
 umiestňuje v hornej časti, v mieste spoja medzi plechovou 
 kapsou a murivom (z obidvoch strán). 
 Chráni pred možným vznikom malých prasklín v omietke.

• Púzdro je vybavené dvoma spojovacími rozperami, ktoré sú
 potrebné pre inštaláciu.

•  Nový horný profil umožňuje zablokovanie koľajnice proti výsuvu

•  Súčasťou balenia je obojstranný spomaľovač.

Scrignotech    

*  Záruka 20 rokov sa vzt’ahuje len na posuvný systém.

   Posuvný systém

• Posuvný systém sa skladá z kol’ajnice z anodizovaného 
 hliníka a z dvojice vozíkov pre maximálnu nosnost’ 120 kg 
 na dverné krídlo (záruka 20 rokov). 
 
• Každý vozík má štyri kolieska s priemerom 27 mm, ktoré 
 umožňujú maximálny posuv pri vyvinutí minimálneho úsilia. 
 Každé koliesko disponuje vlastným ložiskom.

• Bočná vôl’a medzi kol’ajnicou a vozíkom je zmenšená na 
 minimum, čo zaručuje vždy úplne presný posuv.

• Zároveň bola minimalizovaná vôl’a vo zvislom smere a boli 
 použité kolieska presahujúce ocel’ové telo, čím sa 
 odstraňuje akýkol’vek problém spojený s výkyvmi.

    Príslušenstvo viď strana 42.

posuvné vozíky pre maximálnu nosnost’ 120 kg

kol’ajnica z anodizovaného hliníka

posuvný systém

Západkový systém koľajnice

Obojstranný spomaľovač 
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PUZDRO DO MUROVANEJ PRIEČKY – JEDNOKRÍDLOVÉ

    Múr                                              Jednokrídlové

svetlost’ priechodu
L x H

vonkajší rozmer
Li x Hi

hrúbka steny / vnútorný rozmer
Sp / Si

600 x 1970 1330 x 2060

105/70 - 125/90

600 x 2100 1330 x 2190

700 x 1970 1530 x 2060

700 x 2100 1530 x 2190

800 x 1970 1730 x 2060

800 x 2100 1730 x 2190

900 x 1970 1930 x 2060

900 x 2100 1930 x 2190

1000 x 1970 2130 x 2060

1000 x 2100 2130 x 2190

1100 x 1970 2330 x 2060

1100 x 2100 2330 x 2190

1200 x 1970 2530 x 2060

1200 x 2100 2530 x 2190

HiH

Si SpL

Li

Sp

Si SpL

Li

Hi
H

Sp

Scrignotech    
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TECHNICKÉ PARAMETRE PRE PUZDRO DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY

vodorovné profily

• Konštrukcia kapsy je z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,5 mm 
 na / zadnom / 0,8 mm na hornom a spodnom profile.

• Bočná strana kapsy je vyrobená z jediného kusa plechu a 
 vyznačuje sa zvislým rebrovaním s rozostupom 100 mm. 
 Rebrovanie poskytuje konštrukcii väčšiu pevnost’.
 Na boku sa nachádzajú aj vodorovné profily z pozinkovaného plechu 
 s hrúbkou 0,6 mm, ktoré slúžia na zosilnenie konštrukcie ako aj 
 pre ul’ahčenie upevnenie sadrokartónové tabule prostredníctvom 
 príslušných skrutiek dodávaných v rámci balenia.

• Puzdro je vybavené dvomi spojovacími dištančnými rozperami

•  Nový horný profil umožňuje zablokovanie koľajnice proti výsuvu 
 
• Súčasťou balenia je obojstranný spomaľovač.

2 0
r o k o v

z á r u k y *

• Spomal’o vač v cene

dištančné rozpery

Scrignotech    

   Posuvný systém

• Posuvný systém sa skladá z kol’ajnice z anodizovaného 
 hliníka a z dvojice vozíkov pre maximálnu nosnost’ 120 kg 
 na dverné krídlo (záruka 20 rokov). 
 
• Každý vozík má štyri kolieska s priemerom 27 mm, ktoré 
 umožňujú maximálny posuv pri vyvinutí minimálneho úsilia. 
 Každé koliesko disponuje vlastným ložiskom.

• Bočná vôl’a medzi kol’ajnicou a vozíkom je zmenšená na 
 minimum, čo zaručuje vždy úplne presný posuv.

• Zároveň bola minimalizovaná vôl’a vo zvislom smere a boli 
 použité kolieska presahujúce ocel’ové telo, čím sa 
 odstraňuje akýkol’vek problém spojený s výkyvmi.

    Príslušenstvo viď strana 42.

posuvné vozíky pre maximálnu nosnost’ 120 kg

kol’ajnica z anodizovaného hliníka

posuvný systém

Západkový systém koľajnice

*  Záruka 20 rokov sa vzt’ahuje len na posuvný systém.

Obojstranný spomaľovač 
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PUZDRO DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY– JEDNOKRÍDLOVÉ

Hi
H

Si Sp
L

Sp

Li

Si Sp
L

Li

Hi
H

Sp

  Sadrokartón                                     Jednokrídlové

svetlost’ priechodu
L x H

vonkajší rozmer
Li x Hi

hrúbka steny / vnútorný rozmer
Sp / Si

600 x 1970 1330 x 2080

100/56 - 125/70

600 x 2100 1330 x 2210

700 x 1970 1530 x 2080

700 x 2100 1530 x 2210

800 x 1970 1730 x 2080

800 x 2100 1730 x 2210

900 x 1970 1930 x 2080

900 x 2100 1930 x 2210

1000 x 1970 2130 x 2080

1000 x 2100 2130 x 2210

1100 x 1970 2330 x 2080

125/70
1100 x 2100 2330 x 2210

1200 x 1970 2530 x 2080

1200 x 2100 2530 x 2210

Scrignotech    
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STAVEBNÉ PUZDRO DO MUROVANEJ PRIEČKY

1

4

4

3

2zatl’kacie samorezné skrutky
s hmoždinkou

vrchný diel

držiaky

vodorovné výstuhy

dištančné rozpery

drevený nosný stl’p

príslušenstvo dverí

kovová siet’

2

1

3

3

zatl’kacie samorezné skrutky
s hmoždinkou

vrchný diel

dištančné rozpery

drevený nosný stl’p

príslušenstvo dverí

sieć

STAVEBNÉ PUZDRO DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY

JEDNOKRÍDLOVÉ

JEDNOKRÍDLOVÉ

1.    Zasuňte držiaky do vrchného dielu.

2.   Zasuňte vrchný diel do príslušného 
     vedenia kapsy. 

3.   Spojte vrchný diel s nosným stĺpom 
      pomocou zatĺkacích samorezných skrutiek 
      s hmoždinkou.

4.   Zasuňte rozpery do príslušných uložení.

1.    Zasuňte vrchný diel do príslušného 
   vedenia kapsy.

2.   Spojte vedenie s nosným stĺpom 
   pomocou zatĺkacích samorezných 
   skrutiek s hmoždinkou.

3.   Zasuňte dištančné rozpery do 
   príslušných uložení.

Scrignotech    
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DVOJKRÍDLOVÉ

2x

vrchný diel

odrezat’

spojovací strmeň

2x

vrchný diel

odrezat’

spojovací strmeň

Potrebný materiál: 

1  spojovací strmeň
1  balenie s 8 skrutkami
2  dištančné podpery
2  samostatné stavebné puzdrá

Postup:

1.  Odrežte 28 mm z prednej časti obidvoch kol’ajníc. 
2.  Spojte obidva diely spojovacím strmeňom.
3.  Upevnite ich samoreznými skrutkami.

*V prípade dvojkrídlového vyhotovenia je výška vždy 2080 mm!

samostatné
dveřní křídlo Lp A

600 + 600 2 x 650 1334
700 + 700 2 x 750 1534
800 + 800 2 x 850 1734
900 + 900 2 x 950 1934

1000 + 1000 2 x 1050 2134
1100 + 1100 2 x 1150 2334
1200 + 1200 2 x 1250 2534

28

A

Lp

28

A

Lp

28

A

Lp

Scrignotech    
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY

SCRIGNO KIT – Univerzálna
Súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónovéj priečky

  Posuvný systém

• Posuvný systém sa skladá z kol’ajnice z anodizovaného hliníka a z 
 dvojice vozíkov pre maximálnu nosnost’ 120 kg na dverné krídlo 
 (záruka 20 rokov). 
   
   • Každý vozík má štyri kolieska s priemerom 27 mm, ktoré 
     umožňujú maximálny posuv pri vyvinutí minimálneho úsilia. 
     Každé koliesko disponuje vlastným ložiskom.

   • Bočná vôl’a medzi kol’ajnicou a vozíkom je zmenšená na 
     minimum, čo zaručuje vždy úplne presný posuv.

   • Zároveň bola minimalizovaná vôl’a vo zvislom smere a boli 
     použité kolieska presahujúce ocel’ové telo, čím sa 
     odstraňuje akýkol’vek problém spojený s výkyvmi.

posuvné vozíky pre maximálnu
nosnost’ 120 kg

kol’ajnica z anodizovaného hliníka

posuvný systém

Scrignokit    



27

te
ch

nic
ké

 in
fo

rm
ác

ie
obsah súpravy

KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY

plechová kapsaScrignokit je montážna súprava stavebného puzdra pre sadrokartónové priečky,
je jednoducho a rýchlo zostavitel’ná.
Rám je vyhotovený len z kovu bez plastových komponentov.
Vyznačuje sa vyššou pevnost’ou ako má tradičné puzdro.
Umožňuje maximálnu úsporu miesta počas prepravy a skladovania.
So samotnými dvomi modelmi je možné pokryt’ celú ponuku štandardných 
rozmerov s výberom dvoch hrúbok sadrokartónových priečok, 100 alebo 125 mm. 
Na zostavenie stačí  pár minút.
Podl’a vol’by rozmeru dverí odstráňte z výroby vopred označené nadbytočné časti 
komponentov puzdra (vodiace lišty, PVC a drevené dištančné rozpery).

Dostupné rozmery:

• 600 - 800 mm: umožňuje vyhotovenie štyroch rozmerov pre jednokrídlové 
 dvere s rozmermi 600, 700, 750, 800 mm alebo odpovedajúcich dvojkrídlových 
 dverí s rozmermi 1200, 1400, 1500 alebo 1600 mm;

• 900 - 1000 mm: umožňuje vyhotovenie dvoch modelov jednokrídlových dverí, 
 900 a 1000 mm alebo odpovedajúcich dvojkrídlových dverí s rozmermi 1800 
 alebo 2000 mm;

• vol’ba hrúbky priečky 100 / 125 mm: umožňuje výber z dvoch variant hrúbok 
 stien, a to s použitím jednoduchých adaptérov.

Zmena rozmeru je jednoduchá a nezamenitel’ná, a to vďaka západkovému 
pozičnému systému. Tento systém ponúka významné zjednodušenie inštalácie 
výrobku. Ak chceme získat’ puzdro pre dvojkrídlové posuvné dvere, stačí spojit’ 
dve proti sebe postavené puzdrá Scrignokit. Potrebné doplnky sú už súčast’ou 
balenia.
Scrignokit umožňuje inštaláciu jednokrídlových posuvných dverí s maximálnou 
nosnost’ou 120 kg.

Výhody:

• rýchla inštalácia: zostavenie je rýchle a intuitívne;
• možnost’ menit’ hrúbku puzdra použitím jednoduchých adaptérov so 
 západkovým systémom;
• ekonomická úspora: balenie je zmenšené na minimum, jednoduchá preprava 
 a následná manipulácia na stavbe;
• jednoduchá inštalácia do akejkol’vek sadrokartónovej steny;
• pevnost’ ako v prípade tradičného puzdra;
• univerzálnost’.

Obsah súpravy:

• štyri zvislé plechové stl’piky s hrúbkou 0,8 mm, pričom dva krajné sú 
 vystužené špeciálnym plechovým profilom s hrúbkou 2,4 mm; kol’ajnice z 
 anodizovaného hliníka, drevená dištančná rozpera, spodná a horná základňa 
 z plechu s hrúbkou 1 mm;
• príslušenstvo: 1 balenie s pojazdovými vozíkmi, sponami a doplnkami pre 
 montáž dverí, 60 samorezných skrutiek (3,5 mm x 19 mm) pre upevnenie 
 sadrokartónu k zvislým stĺpikom konštrukcie a spojovací strmeň pre možné 
 vytvorenie dvojkrídlovej varianty z dvoch jednokrídlových puzdier.

Príslušenstvo viď strana 42.

Scrignokit    
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / ROZMERY

L
Li

PfSi

L+75 L+15 L+15L+15

Lp

12
.5

20 2525 L
Li

PfSi

L+90

Lp

12
.5

Si Lp

20 252025

Hi
H

10
5

50

Vodorovný rez jednokrídlovým puzdrom Vodorovný rez dvojkrídlovým puzdrom

  Scrignokit 600 - 800 

  Pre jednokrídlové dvere
Svetlost’ priechodu

L x H
Celkové rozmery

Li x Hi
Dokončená stena / Vnútorný rozmer

Pf x Si
Rozmery dverného krídla

Lp x Hp
600 x 1970 / 2100 1290 x 2075 / 2205

100/54 - 125/79
650 x 1985 / 2110

700 x 1970 / 2100 1490 x 2075 / 2205 750 x 1985 / 2110
800 x 1970 / 2100 1690 x 2075 / 2205 850 x 1985 / 2110

  Pre dvojkrídlové dvere
1235 x 1970 / 2100 2555 x 2075 / 2205

100/54 - 125/79
2 x 650 x 1985 / 2110

1435 x 1970 / 2100 2955 x 2075 / 2205 2 x 750 x 1985 / 2110
1635 x 1970 / 2100 3355 x 2075 / 2205 2 x 850 x 1985 / 2110

  Scrignokit  900 - 1000 

  Pre jednokrídlové dvere

Svetlost’ priechodu
L x H

Celkové rozmery
Li x Hi

Dokončená stena / Vnútorný rozmer
Pf x Si

Rozmery dverného krídla
Lp x Hp

900 x 1970 / 2100 1890 x 2075 / 2205
100/54 - 125/79

950 x 1985 / 2110
1000 x 1970 / 2100 2090 x 2075 / 2205 1050 x 1985 / 2110

  Pre dvojkrídlové dvere
1835 x 1970 / 2100 3755 x 2075 / 2205

100/54 - 125/79
2 x 950 x 1985 / 2110

2035 x 1970 / 2100 4155 x 2075 / 2205 2 x 1050 x 1985 / 2110

Scrignokit    
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Rozmery jednokrídlových dverných súprav 600+800

Rozmery 
verného

krídla

Priechod
(L)

Základná 
dĺžka „C“ 

(Lc)

Rozmery 
dverného 

krídla
(Lp)

Celkové 
priestorové 

rozmery
(Li)

6S 600 615 650 1290
7S 700 715 750 1490
8S 800 815 850 1690

Rozmery jednokrídlových dverných súprav 900+1000

9S 900 915 950 1890
10S 1000 1015 1050 2090

Rozmery dvojkrídlových dverných súprav 600+800

Rozmery 
verného

krídla

Priechod
(L)

Základná 
dĺžka „C“ 

(Lc)

Rozmery 
dverného 

krídla
(Lp)

Celkové 
priestorové 

rozmery
(Li)

6D 1235 615 2 x 650 2555
7D 1435 715 2 x 750 2955
8D 1635 815 2 x 850 3355

Rozmery dvojkrídlových dverných súprav 900+1000

9D 1835 915 2 x 950 3755
10D 2035 1015 2 x 1050 4155

1   Odrežte kol’ajnicu „F“ podl’a zvoleného rozmeru na zadnej strane. 
    Odrežte profily z PVC „M“ na prednej strane.

3   Podl’a potreby upravte (odstrihnite) plechový profil “C” - umiestnený na podlahe (viď tabul’ka).

2   Odrežte dištančnú drevenú rozperu “E” na požadovaný rozmer (viď tabul’ka).

KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / ROZMERY Scrignokit    
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / DETAILY

Posuvný systém
Zaručuje kvalitný posuv s vysokou životnost’ou.
Skladá sa z vodiacej lišty z lisovaného hliníka
a páru pojazdových vozíkov s nosnosťou 120 kg.

Montáž
Stavebné puzdro sa zostavuje s
použitím samorezných skrutiek.

Nosníky pre lepšie upevnenie
Umožňuje pripevnit’ vodiacu
lištu do konštrukcie priečky.

Prvok pre zavesenie
Zacvaknutím vymedzí
zvolený rozmer.

Tvarovaný vlnitý pro�l
Hrúbkou 0,8 mm dodáva konštrukcii pevnost’.
Vďaka špeciálnemu tvarovaniu je možné
upevnit’ sadrokartónové dosky pomocou
samorezných skrutiek.

Postranný uholník
Umožňuje zakotvenie vodiacej lišty
do konštrukcie priečky.

Drevená dištančná rozpera
Zaručuje presné dodržiavanie šírky
pri zmene rozmerov.
Predtlacené miery dištančné rozpery.

Posuvná kol’ajnica s vyznačením rozmerov
Umožňuje nezamenitel’né nasmerovanie pri
výbere a skrátení na požadovaný rozmer.

Predvŕtaný spodný pro�l
Na spodnom pro�le je už pripravený
otvor pre inštaláciu spodného
vodiaceho prvku (tŕňa), ktorý umožňuje
bezproblémové zasunutie dverného
krídla do puzdra.

S
F

• Dvojkrídlové puzdro
Upevnite pro�ly „S“ do vodiacich líšt „F“ s použitím dodaných skrutiek.
Obidve púzdra umiestnite s už vloženou vodiacou lištou, jedno proti
druhému. Spojte obidve vodiace lišty pomocou pro�lov, v súlade so
znázornením na obrázku.

Predný pro�l
Vďaka zvláštnemu tvarovaniu s dvojitým
vystuženým ohybom a hrúbke vodiacej lišty
zväčšenej o 1,2 mm sa zvýšila odolnost’
proti bočnému tlaku.

D
Z
p
P

Prvok pre zavesenie

Predv
Na sp
otvor 
vodiac
bezpr
krídla

Scrignokit    
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SÚPRAVA ADAPTÉROV

V rámci neustáleho zlepšovania vytvorili vývojári firmy 
Scrigno výrobok, ktorý umožňuje jednoduchú a rýchlu 
montáž a po montáži sa vyznačuje maximálnou pevnost’ou.
Okrem toho je možné (s použitím špeciálneho adaptéra) 
nainštalovat’ výrobok do priečok s rôznymi hrúbkami, 100 
alebo 125 mm.

Toto všetko je možné vďaka technickému riešeniu, ktoré 
zohl’adňuje možnost’ spojit’ zvislé profily v hornej a spodnej 
časti s použitím samorezných skrutiek (úsporné vyhotovenie, 
oceňované montérmi sadrokartónových konštrukcií), ktoré 
sa skrutkujú z vonkajšej strany, presne a intuitívne.
Toto riešenie sa uprednostňuje pri spojoch, pri ktorých nie je 
možné zaručit’ rovnakú pevnost’, ako u montovaného výrobku.

Pre aplikáciu do stien s dvoma odlišnými hrúbkami, 100 a 
125 mm, boli vyvinuté špeciálne súpravy adaptérov, ktoré sa 
upevňujú zacvaknutím na spodných a na horných profiloch 
(v hornej a v spodnej časti), a na ktoré sa následne pomocou 
samorezných skrutiek upevnia zvislé profily.

stena 100
bez súpravy adaptérov

súprava adaptérov

stena 125
vrátane súpravy adaptérov

Scrignokit    
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY

Bezobložkové stavebné puzdrá do sadrokartónovej priečky

Essentialkit    

Essentialkit

Vďaka vývoju výrobku Scrignokit se zrodil Essentialkit, bezobložkové puzdro pre 
sadrokartónové priečky, jednoducho a rýchlo zostavitel’né, vyrobené z plechu a 
zinku, bez plastových komponentov.

Je rovnako pevné ako tradičné puzdro a umožňuje úsporu pri doprave a skladovaní.
Po zostavení sa inštaluje ako tradičné puzdro a zaručuje rovnaký estetický, 
extrémne čistý výsledok, minimalizmus a dizajn.
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY

Vďaka vývoju výrobku Scrignokit sa zrodilo Essentialkit, bezobložkové stavebné 
puzdro pre sadrokartón, ktorého prednost’ou je jednoduchá a rýchla inštalácia.
Výrobok je vyrobený z hliníka a pozinkovaného plechu, bez akéhokol’vek plastového 
komponentu.

Essentialkit je rovnako pevné ako tradičné puzdro a umožňuje úsporu pri 
doprave a skladovaní.

Na zostavenie postačí pár minút a výrobok nevyžaduje ďalšie úpravy na mieru; 
pre montáž je potrebný jednoduchý skrutkovač alebo akuskrutkovač. 

Po zostavení sa inštaluje ako tradičné puzdro. Zaručuje rovnaký estetický 
výsledok a vyznačuje sa minimalistickým dizajnom.

Dostupné rozmery:

• 600 - 1000: šest’ rozmerov pre jednokrídlové dvere 600, 700, 750, 800, 900 a 
 1000 mm a odpovedajúce dvojkrídlové dvere 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm 
 do sadrokartónovej priečky s finálnou hrúbkou 100 / 125 mm, pri 
 jednoduchom sadrokartónovom záklope a 125 mm pri dvojitom záklope.

Essentialkit umožňuje inštaláciu jednokrídlových posuvných dverí s maximálnou 
nosnost’ou 120 kg a hrúbkou 40 mm.

Výhody:

• rýchla inštalácia: zostavenie je rýchle a intuitívne;
• ekonomická úspora: balenie je zmenšené na minimum (2200 x 190 x 170), 
 jednoduchá preprava a následná manipulácia na stavbe;
• jednoduchá inštalácia do akejkol’ve sadrokartónovej steny;
• pevnost’ ako v prípade tradičného puzdra;
• univerzálnost’.
 

 Zaručuje dokonalý estetický efekt spočívajúci v minimalistickom dizajne, 
 rovnako ako v prípade tradičného bezobložkového puzdra.

Obsah súpravy:

• 4 zvislé plechové stĺpiky s hrúbkou 0,8 mm, pričom dva krajné sú vystužené 
 špeciálnym hliníkovým profilom; kol’ajnice z anodizovaného hliníka, drevená 
 montážna dištančná rozpera; hrúbka vrchného a spodného profilu je 1 mm;

• príslušenstvo: 1 balenie s vozíkmi, sponami a doplnkami pre montáž 
 drevených dverí, 60 samorezných skrutiek na upevnenie sadrokartónu k 
 zvislým stĺpikom.
 

Essentialkit    
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / ROZMERY

Lp = L + 15
H Hi

Hp
 =

 H
 - 

5

Pf 40

H Hi

Pf

Lp = L + 15

Hp
 =

 H
 - 

5

L*
Li

Pf Si

80

So

40

L
Li

Pf Si So

Vodorovný rez jednokrídlovým puzdrom

* Svetlost’ priechodu na šírku sa po osadení dverí zmenší približne o 10 mm.

Essentialkit – súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečok 100 / 125 mm,
s jednoduchým záklopom

Súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 100 mm, s jednoduchým záklopom

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Dokončená stena 
Vnútorný rozmer

Vonkajší rozmer 
kovovej kapsy

Rozmery dverného
krídla

L* H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

600

1800-2400

1295

1867-2467 100/54 75

615x1795-2395
700 1495 715x1795-2395
750 1595 765x1795-2395
800 1695 815x1795-2395
900 1895 915x1795-2395
1000 2095 1015x1795-2395

Súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm, s jednoduchým záklopom

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Dokončená stena 
Vnútorný rozmer

Vonkajší rozmer 
kovovej kapsy

Rozmery dverného
krídla

L* H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

600

1800-2700

1295

1867-2767 125/79 100

615x1795-2695
700 1495 715x1795-2695
750 1595 765x1795-2695
800 1695 815x1795-2695
900 1895 915x1795-2695
1000 2095 1015x1795-2695

Essentialkit    
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KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / ROZMERY

Lp = L + 15

H Hi

Hp
 =

 H
 - 

5

Pf 40

H Hi

Pf

Lp = L + 15

Hp
 =

 H
 - 

5
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L*
Li

Si

80

SoPf

L
Li

Pf Si So

Vodorovný rez jednokrídlovým puzdrom

* Svetlost’ priechodu na šírku sa po osadení dverí zmenší približne o 10 mm.

Essentialkit – súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečok 100 / 125 mm,
s jednoduchým záklopom

Súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartóu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm, s dvojitým záklopom

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Dokončená stena 
Vnútorný rozmer

Vonkajší rozmer 
kovovej kapsy

Rozmery dverného
krídla

L* H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

600

1800-2700

1295

1867-2767 125/54 75

615x1795-2695
700 1495 715x1795-2695
750 1595 765x1795-2695
800 1695 815x1795-2695
900 1895 915x1795-2695
1000 2095 1015x1795-2695

Vysvetlivky

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si=

So=

Lp=

Hp=

 

Svetlost’ priechodu na šírku

Svetlost’ priechodu na výšku 

Vonkajší rozmer na šírku

Vonkajší rozmer na výšku                   

Hrúbka finálnej priečky

Vnútorný priestor

Vonkajší rozmer kovovej kapsy 

Šírka dverného panelu

Výška dverného panelu

Essentialkit    
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Lp = L + 15

H Hi

Hp
 =
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5
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80
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40

L
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Vodorovný rez dvojkrídlovým puzdrom

Dvojkrídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 100 mm,
s jednoduchým záklopom

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Dokončená stena 
Vnútorný rozmer

Vonkajší rozmer 
kovovej kapsy

Rozmery dverného
krídla

L H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

1200

1800-2400

2455

1867-2467 100/54 75

615x1795-2395
1400 2855 715x1795-2395
1600 3255 815x1795-2395
1800 3655 915x1795-2395
2000 4055 1015x1795-2395

Dvojkrídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm,
s jednoduchým záklopom

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Dokončená stena 
Vnútorný rozmer

Vonkajší rozmer 
kovovej kapsy

Rozmery dverného
krídla

L H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

1200

1800-2700

2455

1867-2767 125/79 100

615x1795-2695
1400 2855 715x1795-2695
1600 3255 815x1795-2695
1800 3655 915x1795-2695
2000 4055 1015x1795-2695

KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / ROZMERY

Essentialkit – dvojkrídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečok 100 / 125 mm,
s jednoduchým záklopom

Essentialkit    
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Vodorovný rez dvojkrídlovým puzdrom

Dvojkrídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm,
s dvojitým záklopom

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Dokončená stena 
Vnútorný rozmer

Vonkajší rozmer 
kovovej kapsy

Rozmery dverného
krídla

L H Li Hi Pf x Si So Lp x Hp  

1200

1800-2700

2455

1867-2767 125/54 75

615x1795-2695
1400 2855 715x1795-2695
1600 3255 815x1795-2695
1800 3655 915x1795-2695
2000 4055 1015x1795-2695

KIT DO SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKY / ROZMERY

Essentialkit – dvojkrídlová súprava stavebného puzdra pre posuvné dvere do sadrokartónu s finálnou hrúbkou priečky 125 mm,
s dvojitým záklopom

Vysvetlivky

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si=

So=

Lp=

Hp=

 

Svetlost’ priechodu na šírku

Svetlost’ priechodu na výšku 

Vonkajší rozmer na šírku

Vonkajší rozmer na výšku                   

Hrúbka finálnej priečky

Vnútorný priestor

Vonkajší rozmer kovovej kapsy 

Šírka dverného panelu

Výška dverného panelu

Essentialkit    
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BEZOBLOŽKOVÝ DVERNÝ SYSTÉM

Battente50

Battente Cinquanta sú skryté zárubne do murovaných alebo sadrokartónových 
priečok bez použitia obložiek.

Systém sa skladá z hliníkového rámu, ktorý umožňuje ukotvenie do všetkých typov 
priečok, dverného krídla a troch skrytých pántov nastavitel’ných v troch osiach.

Battente50
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BEZOBLOŽKOVÝ DVERNÝ SYSTÉM

Battente50 pre murovanú priečku 105 mm a sadrokartónovú priečku 100 mm
• Hliníková zárubňa je pripravená na inštaláciu do murovanej aj do sadrokartónovej 
 priečky 105 / 100 mm. Zárubňa je pripravená na osadenie pántami a zámkom.
• Dverné krídlo s hrúbkou 50 mm vo vyhotovení bez povrchovej úpravy, dodávané 
 len so základnou vrstvou Primer a s prípravou pre kl’učku alebo úchytku.
• Tesnenie k zárubni je bielej farby.
• Skryté pánty sú striebornej farby a sú nastavitel’né v troch osách.
• Magnetický zámok B-four s kl’účom, vrátane protiplechu, má povrchovú úpravu 
 matný chróm.
• Omietkárska perlinka sa dodáva len v prípade inštalácie do murovanej priečky.
• Kl’učka ani úchytka nie je v cene dodávanej súpravy.

Battente50 pre murovanú priečku 90 mm a sadrokartónovú priečku 75 mm 
alebo väčšiu
• Hliníková zárubňa je pripravená na inštaláciu do murovanej aj do sadrokartónovej 
 priečky 90 / 75 mm. Zárubňa je pripravená na osadenie pántami a zámkom.
• Dverné krídlo s hrúbkou 50 mm vo vyhotovení bez povrchovej úpravy, dodávané 
 len so základnou vrstvou Primer a s prípravou pre kl’učku alebo úchytku.
• Tesnenie k zárubni je bielej farby.
• Skryté pánty sú striebornej farby a sú nastavitel’né v troch osách.
• Magnetický zámok B-four s kl’účom, vrátane protiplechu, má povrchovú úpravu 
 matný chróm.
• Omietkárska perlinka sa dodáva len v prípade inštalácie do murovanej priečky.
• Kl’učka ani úchytka nie je v cene dodávanej súpravy.

Balenie
Výrobok je vždy dodávaný zabalený v jednom kartónovom balení *

panty

tesnenie

zámok

pro�l zárubne
otváranie k sebe, 
100 sadrokartón 

105 múr

pro�l zárubne 
otváranie od seba,
100 sadrokartón 

105 múr

pro�l zárubne
otváranie k sebe,

90 múr
75 SDK alebo viac

pro�l zárubne
otváranie od seba,

90 múr
75 SDK alebo viac

zárubňa

Verzia od seba Sx Verzia od seba DxVerzia od seba Sx Verzia od seba Dx

dvere

k sobě Sx k sobě Dxod sebe  Sx od sebe Dx

panty

tesnenie

zámok

zárubňa
dvere

Battente50

100 100

5
H

45 45
H

5

Hi Hi

H+
12Verzia od seba Verzia k sebe

 BATTENTE intonaco 100

 BATTENTE intonaco parete 90 e oltre

45 L

L

90

45

45

90

15

45

L+24

Li

Li

Verzia od seba

Verzia k sebe

100

45

100

L45

45L45

Li

Li

Verzia od seba

Verzia k sebe

15

90

45 45

90

LH L+
12

Hi Li

5

Verzia k sebeVerzia od seba

 BATTENTE intonaco parete 90 e oltre

100 100

5
H

45 45
H

5

Hi Hi

H+
12Verzia od seba Verzia k sebe

 BATTENTE intonaco 100

 BATTENTE intonaco parete 90 e oltre

45 L

L

90

45

45

90

15

45

L+24

Li

Li

Verzia od seba

Verzia k sebe

100

45

100

L45

45L45

Li

Li

Verzia od seba

Verzia k sebe

15

90

45 45

90

LH L+
12

Hi Li

5

Verzia k sebeVerzia od seba

 BATTENTE intonaco parete 90 e oltre

Verzia od seba Sx Verzia od seba Dx
Verzia k sebe DxVerzia k sebe Sx

Verzia od seba Sx Verzia od seba Dx
Verzia k sebe DxVerzia k sebe Sx

105 múr / 100 sadrokartón

90 múr / 75 SDK alebo viac

Svetlost’ priechodu Celkové rozmery Hrúbka dokončenej steny

L H Li Hi  
600

2100

690

2145
100 SDK / 105 múr
90 múr / 75 SDK

alebo viac

700 790
800 890
900 990

* K dispozícii tiež v atypických rozmeroch s možnosťou objednania iba zárubne, dverného krídla aj kovania do výšky 2700 mm.
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SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNE S DVERAMI

Technické informácie

Filo44 sú skryté reverzné zárubne, ktoré nevyžadujú obložky.
Tento systém je vhodný ako do murovaných, tak do SDK priečok.
Systém sa skladá z extrudovaného hliníkového rámu, ktorý umožňuje kotvenie do 
všetkých typov priečok, dverného krídla a troch skrytých pántov nastaviteľných v 
troch osiach.

Obsah balenia

Hliníková zárubňa je pripravená pre inštaláciu do murovanej alebo sadrokartónovej 
priečky a je pripravená pre osadenie pánty a zámkom.
Voštinové dverné krídlo o sile 44 mm je dodávané v základnej vrstve Primer.
Tesnenie je dodávané v bielom prevedení.
Padací prah v cene.
Skryté pánty nastaviteľné v troch osiach v striebornej farbe.
Skrytý zámok s kľúčom vrátane protiplechu, povrchová úprava matný chróm.
Omítkářká perlinka na využitie pri inštalácii do murovanej priečky.
Kľučka nie je súčasťou dodávky.

Balenie
Produkt je dodávam v jednom kartónovom balení.
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SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNE S DVERAMI

90 MÚR / 100 SDK A VIAC

MONTÁŽ DO SADROKARTÓNOVÝCH PRIEČOK

90
 a 

via
c

90
 a 

via
c

horizontálny rez vertikálny rez 

68

model s otváraním od seba

model s otváraním od seba

MODEL S OTVÁRANÍM OD SEBA

horizontálny rez vertikálny rez 
MODEL S OTVÁRANÍM K SEBE

pohladová stena / dvere 

pohladová stena / dvere 

MONTAGGIO IN PARETI A INTONACO

0.0

L

L+22

H

Hi

Li

0.0

H

L

Li
L+22

44
44

Hi

90
90

MODEL S OTVÁRANÍM OD SEBA

MODEL S OTVÁRANÍM K SEBE

pohladová stena / dvere 0.0

L

L+22

H

Hi

Li

0.0

HLi

L+22

44
44

100
 a 

via
c

100
 a 

via
c

Hi
L

75

75
75

horizontálny rez vertikálny rez 

vertikálny rez 
horizontálny rez

100
100 75

68

model s otváraním od seba

model s otváraním k sebe

‘ 

pohladová stena / dvere 

‘ 

MONTÁŽ DO MÚROVANÝCH PRIEČOK

Svetlost priechodu
mm

Celková šírka
mm

Celková výška
mm

600 x 1970 680
2000700 x 1970 780

800 x 1970 880
600 x 2100 680

2130
700 x 2100 780
800 x 2100 880
900 x 2100 980
1000 x 2100 1080
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NÁHRADNÉ DIELY

• Sada vozíkov
•  Spojovací strmeň

PRÍSLUŠENSTVO

•	 Obojstranný	spomaľovač	pre	Scrignotech	-	súčasťou	balenia	
 
Systém obojstranného spomaľovače, je navrhnutý pre spomalenie pohybu 
dverného krídla, aby sa vyvinulo minimálne úsilie pri jeho otváraní a 
zatváraní. Tento výrobok je testovaný v dvoch verziách: pre dvere s 
maximálnou hmotnosťou 30 kg, a pre dvere s maximálnou hmotnosťou 50 kg.
Spomaľovač možné inštalovať len do jednokrídlových alebo dvojkrídlových 
stavebných puzdier s označením Scrigno Gold na koľajnicu. 

• Scrigno Slow glass
 
Jedná sa o inovatívny systém spomalenie, ktorý umožňuje postupné 
zatváranie dreveného aj skleneného dverného krídla.
Je plne integrovaný do koľajnice a je testovaný na dverách s maximálnou 
hmotnosťou 60 kg. 

• Sada adaptéru pro Open 2.0
 
Příslušenství, které umožňuje instalaci produktu Open 2.0 i do pouzdra 
Scrignotech. Zařízení Open 2.0 automatizuje otevírání a zavírání posuvných 
dveří.

• Sada pre synchronizovaný pojazd
 
Sada pre synchronizovaný pojazd
Príslušenstvo pre dvojkrídlové puzdro Scrignotech, ktoré umožňuje 
synchrónne otváranie a zatváranie dverných krídel.
Možno montovať do už inštalovaných puzdier, pred montážou dverných 
krídel.

PRÍSLUŠENSTVO
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