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Předinstalované vruty

V rchní díl

Krycí plech

R ozpěry

R ozpěry

Sada vozíků

Dřevěný nosný sloup V odorovné výztuže
L i

L S i

H i

Pf

Z ápadková pružina

Připojovací pružina

 

 

H

V ruty ø 3,5x19

Držáky

L i

L S i

H i

H l .

H

H l .Předinstalované hřebíky

Příčník

Krycí maska

Distanční prvky

Distanční prvky

Sada vozíku

Sloupek

Držáky pro zdivo

Kovová síť

Síť s jemnými oky

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Súprava pre vozík

Pro�l

Zarážky na zamurovanie

Kovová sieťka

Jemná perlinka

Natľkacie hmoždinky

Vrch ný diel

Krycý plech

Rozpery

Rozpery

Súprava vozkov

Drevený nosný stľp Vodorovné výstuže

Kotviaca pružina

Vruty ø 3,5x19

Držiaky

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Base jednoduché
Base jednoduché

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

600

700

750

800

900

1 000

1 100

1 200

1 330

1 530

1 610

1 730

1 930

2 130

2 330

2 510

1 970/2 100 2 075/2 200

100/54 - 125/69

125/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 330

1 530

1 730

1 930

2 130

2 330

2 510

2 110÷2 400 2 210÷2 500 125/69

Standardní
Štandard

A typické
Atypické

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

P f
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R

R
R

R

L i

L S i

H i

H l .

H

H l .

Připojovací pružina

Z ápadková pružina

Příčník

Spojovací konzola

Krycí maska

Distanční prvky

Distanční prvky

Sada vozíku

Kovová síť

V rch ní díl

Spojovací třmen

Krycí plech

V odorovné  výztuže

L i

L S i

H i

Pf

H

Pf

Síť s jemnými oky Síť s jemnými oky

R ozpěry

R ozpěry

Sada vozíků

Držáky

V ruty ø 3,5x19

Kotviaca pružina

Priečny nosník

Spojovacia konzola

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Súprava pre vozík

Kovová sieťka

Jemná perlinka Jemná perlinka

Kotviaca pružina

Vrch ný diel

Spojovaci strmeň

Krycia plech

Vodorovné výstuže

Rozpery

Rozpery

Súprava vozíkov

Držiaky

Vruty ø 3,5x19

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 255

1 455

1 655

1 855

2 055

2 255

2 455

2 604

3 404

3 804

4 204

4 604

1 970/2 100 2 080/2 200

100/54 - 125/69

125/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 255

1 455

1 655

1 855

2 055

2 255

2 455

2 604

3 404

3 804

4 204

4 604

2 110÷2 400 2 210÷2 500 125/69

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Base dvojité
Base dvojité

Standardní
Štandard

A typické
Atypické

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

3 004

5 004

3 004

5 004
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Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor 

R

R

R

Připojovací pružina

Předinstalované hřebíky

Příčník

Krycí maska

Distanční prvky

Distanční prvky

Sada vozíku

Sloupek

Držáky pro zdivo

Kovová síť

Síť s jemnými oky

L i

L S i

H i

H l .

H

H l .

Z ápadkováí pružina

V rchní díl

Spojovací třmen

Krycí plech

R ozpěry

R ozpěry

Sada vozíků

Kovová síť

J jemnná perlinka J emná perlinka

L i

L
S i

H i

Pf

H

Pf

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Súprava pre vozík

Pro�l

Zarážky na zamurovanie

Kovová sieťka

Jemná perlinka

Kotviaca pružina

Vrch ný diel

Spojovacia strmeň

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Súprava vozíkov

Kovová sieť

Jemná perlinka Jemná perlinka

Standardní
Štandard

A typické      
Atypické

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

2 504

2 904

3 304

3 704

4 104

4 504

4 800

3 853

4 453

5 653

6 253

6 853

7 320

1 970/2 100 2 080/2 200 170/134

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor 

3 853

4 453

5 653

6 253

6 853

7 320

800÷1 990
2 010÷2 090

900÷2 090
2 110÷2 190

170/134

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor 

2 110÷2 700 2 210÷2 800 170/134

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 50 mm.

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 50 mm.

Z DI V O
MU RIVO

Granluce dvojité
Granluce dvojité

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

5 053

2 504

2 904

3 304

3 704

4 104

4 504

4 800

L

5 053

2 504

2 904

3 304

3 704

4 104

4 504

4 800

L

3 853

4 453

5 053

5 653

6 253

6 853

7 320
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Předinstalované vruty

V rchní díl

Krycí plech

R ozpěry

Sada komponentů

Dřevěný nosný sloup

Kotvící prvky

Kovová síť

J emná perlinka

L i

L
S i

H i

H l .

H

Pf

Natĺkacie hmoždinky

V rch ný  d iel

Krycí plech

Rozpery

Súprava komponentov

D revený  nosný  stĺp

Kotviace prvky

Kovová sieť

Jemná perlinka

Remix

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 910

2 210

2 510

1 970/2 100 2 080/2 210 105/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 910

2 210

2 510

2 010÷2 090
2 110÷2 400

2 120÷2 200
2 220÷2 510

105/69

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 140 mm.

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 140 mm.

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Remix je nutné na stavbě ověřit skutečný rozměr světlosti průchodu.
Lze jej odměřit po dokončení instalace pouzdra.

Pred objednaním dverí pre stavebné puzdro Remix musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.

ZDIVO
MU RIVO

Standardní
Štandard

A typické
Atypické

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor
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Pratico

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

600 + 600

700 + 700

800 + 800

900 + 900

1 000 + 1 000

1 100 + 1 100

1 200 + 1 200

600 + 600

700 + 700

800 + 800

900 + 900

1 000 + 1 000

1 100 + 1 100

1 200 + 1 200

600 + 600

700 + 700

800 + 800

900 + 900

1 000 + 1 000

1 100 + 1 100

1 200 + 1 200

2 320

2 620

2 920

3 220

3 520

3 820

1 970/2 100 2 080/2 200 170/134

L

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor 

800÷1 990
2 010÷2 090

900÷2 090
2 110÷2 190

170/134

L

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor 

2 110÷2 700 2 210÷2 800 170/134

R

R

R

R

Západková pružina

J emná perlinka

Předinstalované vruty

Předinstalované vruty

Vrchní díl

Vrchní díl

Rozpěryy

Dřevěný nosný sloup

Dřevěný nosný sloup

Kotvící prvky

Kovová síť

Sada vozíků

Sada vozíků

Krycí plech

L i

L LS i

H i

Pf

H

Pf

Kotviaca pružina

Jemná perlinka

Nainštalované klince

Natĺkacie h moždinky

Vrch ný diel

Vrch ný diel

Rozpery

Rozpery

Rozpery

Rozpery

Drevený nosný stĺp 

Drevený nosný stĺp 

Kotviace prvky

Kovová sieť

Súprava  vozíkov

Súprava vozíkov

Krycí plech

ZDIVO
MU RIVO

Standardní
Štandard

Atypické
Atypické

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Rozpěrky

ozpěrky

Rozpěrky

2 020

2 020

2 320

2 620

2 920

3 220

3 520

3 820

2 020

2 320

2 620

2 920

3 220

3 520

3 820
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Standardní
Štandard

Sada vozíku + držák křídla

Sada vozíků + příslušenství

Připojovací pružina

Západková pružina

L i

L S i

H i

H l .

H

H l .Předinstalované hřebíky

Příčník

Krycí plech

Distanční prvky

Rozpěry

Sloupek

Držáky pro zdivo

Kovová síť

Síť s jemnými oky

L i

L S i

H i

Pf

H

Pf

Spojovací třmen

Vrchný díl

J emná perlinka J emná perlinka

Kovová síť

Krycí maska

Súprava pre vozík + držiak krídla

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Priečny nosník

Rozpery

Pro�l

Zarážky na zamurovanie

Jemná perlinka

Kovová sieťka

Krycia maska

Súprava vozíkov + prieslušenstvo

Kotviaca pružina

Krycia maska

Rozpery

Kovová sieť

Spojovací strmeň

Vrch ný diel

Jemná perlinka Jemná perlinka

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 600

2 000

2 400

1 920

2 520

3 120

3 720

1 970/2 100 2 080/2 200 170/134

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 40 mm.

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 40 mm.

ZDIVO
MU RIVO

Applauso dvojité
Applauso dvojité
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Standardní
Štandard

 

Sada vozíku + držák křídla

Sada vozíků + příslušenství

Připojovací pružina

Západková pružina

L i

L

S i

H i

H l .

L i

L

S i Pf

H

H l .

H i
H

Pf.

Předinstalované hřebíky

Příčník

Krycí plech

Krycí maska

Distanční prvky

Rozpěry

Sloupek

Držáky pro zdivo

Kovová síť

Síť s jemnými oky

Spojovací třmen

Vrchní díl

J emná perlinka J emná perlinka

Kovová síť

Súprava pre vozík + držiak krídla

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Pro�l

Zarážky na zamurovanie

Jemná perlinka

Kovová sieťka

Súprava vozíkov +prislušenstvo

Kotviaca pružina

Krycí plech

Rozpery

Kovová sieť

Spojovací strmeň

Vrch ný diel

Jemná perlinka Jemná perlinka

2 080/2 200

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Skutečný průchod
Skutočný priechod

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 600

2 000

2 400

1 100

1 500

1 900

2 300

1 920

2 520

3 120

3 720

1 970/2 100 1 970/2 100 105/69

ZDIVO
MU RIVO

Armonico dvojité
Armonico dvojité

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 100 mm.

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 100 mm.

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor
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R

R
R

R

Sada vozíku + držák křídla

Připojovací pružina

Z ápadková pružina

Pf

H Hi

PfSi

Li

L

L i

L
S i

H i

H l .

H

H l .Předinstalované hřebíky

Předinstalované vruty

Příčník

Krycí maska

Distanční prvky

Distanční prvky

Sloupek

Držáky pro zdivo

Síť s jemnými oky

Kovová síť

Krycí plech

R ozpěry

R ozpěry

Dřevěný nosný sloup

Sada vozíků + přísluš enství

V odorovné výztuže

V ruty ø 3,5x19

Držáky

Súprava pre vozík + držiak krídla

Kotviaca pružina

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Natĺkacie hmoždinky

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Pro�l

Zarážky na zamurovanie

Jemná perlinka

Kovová sieťka

Vrch ný diel

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Drevený nosný stĺp

Súprava vozíkov + prieslušenstvo

Vodorovné výstuže

Vruty ø 3,5x19

Držiaky

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 310

1 510

1 710

1 910

2 110

2 310

2 510

1 200÷1 990
2 010÷2 090

1 300÷2 090
2 110÷2 190

100/54 - 125/69

125/69

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Vario jednoduché
Vario jednoduché

V rchní díl
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R
R

R
R

L i

L
S i

L i

L S i

H i

H l .

H

H l .

H iH

Pf .

Připojovací pružina

Příčník

Spojovací konzola

Krycí maska

Distanční prvky

Sada vozíku

Kovová síť

Síť s jemnými oky Síť s jemnými oky

Z ápadková pružina

V rchní díl

Spojovací třmen

Krycí plech

Vodorovné výztuže

R ozpěry

Sada vozíků

Držáky

V ruty ø 3,5x19

Kotviaca pružina

Priečny nosník

Spojovacia konzola

Krycia maska

Rozpery

Súprava pre vozík

Kovová sieťka

Jemná perlinka Jemná perlinka

Kotviaca pružina

Vrch ný diel

Spojovací strmeň

Krycí plech

Vodorovné výstuže

Rozpery

Súprava vozíkov

Držiaky

Vruty ø 3,5x19

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 520

2 920

3 320

3 720

4 120

4 520

4 920

1 200÷1 990
2 010÷2 090

1 300÷2 090
2 110÷2 190

100/54 - 125/69

125/69

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Vario dvojité
Vario dvojité

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Pf
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R

R

R

R

Sada vozíku + držák křídla

Sada vozíků + příslušenství

Připojovací pružina

L i

L
S i

H i

H l .

L i

L
S i

H

H l .

H i
H

Předinstalované hřebíky

Příčník

Krycí maska

Distanční prvky

Distanční prvky

Sloupek

Držáky pro zdivo

Síť s jemnými oky

Kovová síť

Západková pružinaSpojovací třmen

Vrchní díl

Krycí plech

Roźpěry

Rozpěry

Kovová síť

J emná perlinka J emná perlinka

Súprava pre vozík + držiak krídla

Súprava vozíkov + příslušenství

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Profil

Zarážky na zamurovanie

Jemná perlinka

Kovová sieťka

Kotviaca pružinaSpojovací strmeň

V rc h ný  diel

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Kovová sieť

Jemná perlinka Jemná perlinka

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 120

2 520

2 920

3 320

3 720

4 120

4 520

4 920

800÷1 190 900÷1 290

90/54 - 105/69

125/89 - 145/89

105/69 - 125/89 - 145/89

ZDIVO
MU RIVO

Contatto dvojité
Contatto dvojité

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Pf

Pf
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R

R

R

Horizontální výztuže
L i

L
S i H l .

H l .

H iH

R

H l .H l .S iS i
L

L i

V rchní díl

Příčník

Spojovací třmen

Krycí plech

Krycí maska

V odorovné výztuže

H iH
R ozpěry

Distanční prvky

Sada vozíků

Sada vozíku

Držáky

Držáky

V ruty ø 3,5x19

Připojovací pružina

Předinstalované hřebíky

Sloupek

Šrouby ø 3,5x19

Vodorovné výstuže

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Súprava pre vozík

Držiaky

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Pro�l

Skrutky ø 3,5x19

Vrch ný diel

Spojovací strmeň

Krycí plech

Vodorovné výstuže

Rozpery

Súprava vozíkov

Držiaky

Vruty ø 3,5x19

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 120

2 520

2 920

3 320

3 720

4 120

4 520

4 920

800÷1 190 900÷1 290

100/54 - 125/69

125/69

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Contatto dvojité
Contatto dvojité

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Pf
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H i

L i

L

S i R

H l .

L i

L

S iR

H l .

L i

L

S i

R

L i

L

S i

R

H l .

L i

L

S i R

H l .

L i

L

S iR

H l .

H

H l .

H i
H

H l .

H i
H

H l .

H i
H

H l .

Sada vozíku

Sada vozíků

Sada vozíku

Sada vozíku Šrouby ø 3,5x19

Šrouby ø 3,5x19

Síť s jemnými oky

J emná perlinkaJ emná perlinka

Súprava pre vozík

Súprava vozíkov

Súprava pre vozík

Súprava pre vozík Skrutky ø 3,5x19

Skrutky ø 3,5x19

Jemná perlinka

Jemná perlinkaJemná perlinka

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 500

2 900

3 300

3 700

4 100

1 970/2 100 2 080/2 200 105/69 - 125/89

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 500

2 900

3 300

3 700

4 100

2 110÷2 500 2 210÷2 600 105/69 - 125/89

Měření šířky světlosti průchodu se vztahuje k úplnému otevření (oblouku) na ose stěny; v důsledku toho se skutečná světlost průchodu (rozpětí) zmenší na šířku 
maximálně o 410 mm.

Meranie šírky priechodu sa vzťahuje na celkový rozmer (oblúk) na osi steny, v dôsledku toho je skutočná šírka priechodu užšia o maximálne 410 mm.

RStandardní poloměry     
Štandardné polomery 1 000 mm 1 200 mm 1 500 mm 1 700 mm 2 000 mm

ZDIVO
MU RIVO

Orbitale dvojité
Orbitale dvojité

Atypické
  Atypické

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

P f
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H i

L i

L

S i R

H l .

L i

L

S iR

H l .

L i

L

S i

R

H l .

L i

L

S i

R

H l .

L i

L

S i R

H l .

L i

L

S iR

H l .

H

H l .

H i
H

H l .

H i
H

H i
H

H l .

Sada vozíků

Sada vozíku

Sada vozíku

Sada vozíku Šrouby ø 3,5x19

V ruty ø 3,5x19

Síť s jemnými oky

Síť s jemnými okySíť s jemnými oky

Súprava vozíkov

Súprava pre vozík

Súprava pre vozík

Súprava pre vozík Skrutky ø 3,5x19

V ruty ø 3,5x19

Jemná perlinka

Jemná perlinkaJemná perlinka

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 500

2 900

3 300

3 700

4 100

1 970/2 100 2 080/2 200 125/80

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 500

2 900

3 300

3 700

4 100

2 110÷2 400 2 210÷2 500 125/80

Měření šířky světlosti průchodu se vztahuje k úplnému otevření (oblouku) na ose stěny; v důsledku toho se skutečná světlost průchodu (rozpětí) zmenší na šířku 
maximálně o 410 mm.

Meranie šírky priechodu sa vzťahuje na celkový rozmer (oblúk) na osi steny, v dôsledku toho je skutočná šírka priechodu užšia o maximálne 410 mm.

RStandardní poloměry 
Stndardné polomery 1 000 mm 1 200 mm 1 500 mm 1 700 mm 2 000 mm

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Orbitale dvojité
Orbitale dvojité

A t yp ic ké  
Atypické

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

P f
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Připojovací pružina

Z ápadková pružina

L i

L S i

H i

H l .

H

H l .

H iH

Pf

Předinstalované hřebíky

Příčník

V rchní díl

Krycí maska

Krycí plech

Distanční prvky

R ozpěry

Sloupek

Držáky pro zdivo

Síť s jemnými oky

Kovová síť

Kovová síť

L i

L S i H l .

Spojovací třmen

J emná perlinka J emná perlinka

Kotviaca pružina

Kotviaca pružina

Nainštalované klince

Priečny nosník

V rch ný  d iel

Krycia maska

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Pro�l

Zarážky na zamurovanie

Jemná perlinka

Kovová sieťka

Kovová sieť

Spojovací strmeň

Jemná perlinka Jemná perlinka

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 600

2 000

2 400

1 920

2 520

3 120

3 720

1 970/2 100 2 08 0/2 200 105/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

1 200

1 600

2 000

2 400

1 920

2 520

3 120

3 720

2 110÷2 400 2 210÷2 500 105/69

Zvláštní charakteristiky stavebního pouzdra Surprise vyžadují kombinaci se specifickým kováním.
Pro stavební pouzdro Surprise se sada vozíků dodává společně s dveřmi Lorica.

Špecifické charakteristiky stavebného puzdra Surprise vyžadujú kombináciu so špecifickým kovaním.
Pre stavebné puzdro Surprise sa súprava vozíkov dodáva spoločne s dverami Lorica.

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 80 mm.

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 80 mm.

SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Surprise dvojité
Surprise dvojité

A typické
Atypické

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor



30 31



30 31

32

37

38

40

44

48

54

56

60

62

Essential

Essential: řešení pro sprchové kouty / riešenie pre sprchové kúty

Essential Dual

Essential Trial

Essential Pro

Essential otočné / Essential otočné

Essential otočné Zero / Essential otočné Zero Essential 
Little

Essential Little Zero

Essential Little sádrokarton /
 
Essential Little Sadrokartón
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L

625

725

825

925

1 025

1 125

1 200

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor

1 405

1 605

1 805

2 205

2 405

2 520

800÷1 990
2 010÷2 090

865÷2 055
2 075÷2 155

100/54 - 125/69

125/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor

2 110÷2 400 2 175÷2 465 125/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prosto 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

625

725

750

825

925

1 025

1 125

1 200

1405 

1 605

1 620

1 805

2 205

2 405

2 520

1 970/2 100 2 035/2 165

100/54 - 125/69

100/54 - 125/69

125/69

125/69

Essential jednoduché SÁDROKARTON
SADROKARTÓNEssential jednoduché

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 20 mm.
Skutočná šírka priechodu sa zmenší o 20 mm.

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na stavbě ověřit skutečné rozměry světlosti průchodu. Tyto je třeba změřit po dokončení instalace pouzdra.
Pred objednaním dverí pre stavebné puzdro Essential musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.

Standardní
Štandard

A typické
   Atypické

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

R

R

R

R

Pf .Si

Hl.

H Hi

Pf

H Hi

Li

L

Hl.Si

Li

L

Šrouby

V ruty

Příčník

V rch ní díl

Krycí maska

Krycí plech

Distanční prvky

Distanční prvky

Rozpěry

Rozpěry

Sloupek

Kovová síť

Síť s jemnými oky

Síť s jemnými oky

Sada vozíku

Sada vozíků

V odorovné  výztuže

Dorazový sloupek

Skrutky

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Profil

Kovová sieťka

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Súprava pre vozík

Vruty

Vrch ný diel

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Súprava vozíkov

Vodorovné výstuže

D orazový stĺpik

2 005

2 005

L

625

725

825

925

1 025

1 125

1 200

1 405

1 605

1 805

2 005

2 205

2 405

2 520
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L

1 270

1 470

1 670

1 870

2 070

2 270

2 400

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor

2 690

3 490

3 890

4 290

4 690

4 920

800÷1 990
2 010÷2 090

865÷2 055
2 075÷2 155

100/54 - 125/69

125/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky
Vnitřní prostor 

Opracovaná stena
Vnútorný priestor

2 110÷2 400 2 175÷2 465 125/69

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L LiH Hi Pf / Si

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

1 270

1 470

1 670

1 870

2 070

2 270

2 400

2 690

3 090

3 490

3 890

4 290

4 690

4 920

1 970/2 100 2 035/2 165

100/54 - 125/69

125/69

ESSENTI AL BASE ANTA DOPPI A per pareti in cartongesso

R

R

R

R

Spojovací konzola

Spojovací třmen

Příčník

V rch ný diel

Distanční prvky

Distanční prvky

Sada vozíku

Kovová síť

Kovová síť

Li

HiH

Hl.

L Si Hl.

Síť s jemnými okySíť s jemnými oky

Rozpěry

Rozpěry

Sada vozíků

Krycí maska

Krycí plech

V odorovné í výztuže

Li

HiH

L Si

              

Spojovacia konzola

Priečny nosník

Rozpery

Rozpery

Súprava pre vozík

Kovová sieťka

Kovová sieťka

Jemná perlinkaJemná perlinka

Krycia maska

Vrchný diel

Rozpery

Rozpery

Súprava vozíkov

Krycí plech

Vodorovné výstuže

Essential dvojité SÁDROKARTON
SADROKARTÓNEssential dvojité

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Atypické
    Atypické

Před objednáním dveří pro stavební pouzdro Essential je nutné na stavbě ověřit skutečné rozměry světlosti průchodu.Tyto je třeba po dokončení instalace pouzdra.
Pred objednaním dverí pre stavebné puzdro Essential musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného 
puzdra.

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 20 mm.
Skutočná šírka priechodu sa zmenší o 20 mm.

Pf

Pf

Spojovací strmeň

3 090

L

1 270

1 470

1 670

1 870

2 070

2 270

2 400

2 690

3 090

3 490

3 890

4 290

4 690

4 920
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Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře, varianta do zděné příčky 105/125/145 mm
Bezobložkové stavebné puzdro pre posuvné dvere, variant do murovanej priečky 105/125/145 mm
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.5
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/1
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54
/6

9

40
/4

3

Kapsa Aluzinc

Kapsa Aluzinc

Připojte hliníkové pro�ly ke stěně štukem

Hliníkové profily pro finální úpravu omítky

Hliníkové pro�ly k provedení jako stěna

Omítka

Zděná příčka

Těsnění

Těsnění

Kartáček

Kartáček

Pro�l pro doraz křídla

Pro�l pro doraz křídla

Speciální tvar hliníkového pro�lu pro lepší přilnutí omítky

Speciální design pro�lů pro lepší přilnutí malty a štuků

Síť pro omítku

10
5/

12
5/

14
5

69
/8

9/
89

40
/4

3

~75

~75

Zd
ěn

á 
př

íč
ka

/

Ref. světlost průchodu

Čistá světlost  průchodu

Kapsa Aluzinc

Hliníkové profily pre finálnu úpravu omietky

Omietka

Murovaná priečka

Tesnenie

Kefka

Dorazový hranol

Špeciálný tvar profilu pre zlepšenie priľnavosti omietky

Podkladová sieťka pre omietku

Čistá priechodová šírka

M
 u

ro
va

ná
 p

rie
čk

a

Kapsa Aluzinc

Zarovnať hliníkové profily so stenou tmelom Hliníkové profily na opracovanie ako stena

TesnenieKefka

Profil na koncovú 
zarážku krídla

Výkres profilov vypracovaných na zlepšenie 
priľnavosti k malte a tmelu

Čistá prechodová výška

10
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12
5

12
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75
/1

00

54
/6

9

40
/4

3

Kapsa Aluzinc

Kapsa Aluzinc

Překrýt hliníkové pro�ly odpovídajícím materiálem

Hliníkové pro�ly k provedení jako stěna

Hliníkové pro�ly pro finální úpravu do designu příčky

Omítka

Cihla

Těsnění

Těsnění

Kartáček

Kartáček

Pro�l pro doraz křídla

Pro�l pro doraz křídla

Speciální design pro�lu pro lepší přilnutí k maltě

Speciální tvar pro�lů pro lepší přilnutí materiálu

Síť pro omítání

10
5/

12
5/

14
5

69
/8

9/
89

40
/4

3

~75

~75

Ci
hl

a/

Čistá světlost průchodu

Ref. světlost průchodu

Kapsa Aluzinc

Hliníkové profily na opracovanie ako stena
Omietka

Tehly

Tesnenie

Kefka

Profil na koncovú zarážku krídla

Výkres profilu vypracovaného na zlepšenie priľnavosti k malte

Podkladová sieťka pre omietku

Čistá prechodová výška

Te
hl

y

Kapsa Aluzinc

Prekryť hliníkové profily odpovídajúcím materiálom Hliníkové profily  pre finálnu úpravu       

TesnenieKefka

Dorazový hranol

Špeciálny tvar profilov pre zlepšenie
priľnavosti materiálu

Čistá priechodová šírka

Bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře, varianta do sádrokartonové příčky 100 a 125 mm
Bezobložkové stavebné puzdro pre posuvné dvere, variant do  sadrokartónovej  priečky 100 mm a 125 mm
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Essential posuvné
Essential posuvné

* Max. tloušťka dveří pro 100mm stěnu je 40 mm /* Pre stenu s hrúbkou 100 mm môžu mať dvere maximálne 40 mm.

Zděná příčka105/125/145 mm  
Murovaná priečka 105/125/145 mm

Sádrokartonové příčka100 a 125 mm
Sadrokartónová priečka 100 mm a 125 mm
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Essential Dual

L LiH Hi Pf / Si

1 200

1 400

1 600

1 910

2 210

2 510

1970/2 100 2 040/2 170 105/69

L LiH Hi Pf / Si

1 200

1 400

1 600

1 910

2 210

2 510

2 010÷2 090
2 110÷2 400

2 080÷2 160 
2 180÷2 470 105/69

Pf

H
Hi

Li

L Si Hl.

Dorazový sloupek

Vruty

Vrchní díl

Krycí plech

Podpěry

Sloupek Kovová síť

Jemná perlinka

Dorazový sloupek

Vrutky

Vr chný  di el

Krycí plech

Rozpery

Profil Kovová sieť

Jemná perlinka

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Atypické
Atypické

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Síla finální příčky / Vnitřní prostor
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Před objednáním/realizací dveří pro stavební pouzdro Essential Dual je nutné na stavbě ověřit skutečné rozměry světlosti průchodu. Tyto je třeba změřit po dokončení instalace pouzdra.
Pred objednaním/montážou dverí pre stavebné puzdro Essential Dual musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.

Skutečný rozměr světlosti průchodu s instalovanými dveřmi se na šířku sníží o 140 mm.
Skutočná šírka priechodu bude po inštalácii dverí menšia o 140 mm.

Zvláštní charakteristiky stavebního pouzdra Essential Dual vyžadují nezbytnou kombinaci buď s hotovými celoskleněnými dveřmi nebo s jeho specifickým kováním.
Špeciálne charakteristiky stavebného puzdra Essential Dual si vyžadujú jeho kombináciu s opracovanými celosklenenými dverami alebo s vlastnými špeciálnym kováním.
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L LiH Hi Pf / Si

1 650

1 800

1 950

2 100

2 250

2 400

2 550

2 700

2 850

2 375

2 575

2 775

2 975

3 175

3 375

3 575

3 775

3 975

2 100 2 180 140 / 102

Essential Trial ZDIVO
MURIVO

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

HHi

L

Li

Hl.

H
Hi

Li

L

HHi H Hi

Příčník

Horizontální výztuže

Distanční prvky

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Jemná perlinka

V rc h ní d íl

Dorazový sloupek

Kovová síť

Rozpěry

Priečny nosník

Vodorovné výstuže

Rozpery

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Vrch ný dielk

Dorazový stĺpik

Kovová sieť

Rozpery

Špeciálne charakteristiky stavebného puzdra Essential Trial si vyžadujú jeho kombináciu s vlastným špeciálnym kováním. 
Pred objednaním sklenených dverí musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.
Profily ohraničujúce priechod sú z  prírodného hliníka, ktorý je treba nafarbiť. 
Výšky presahujúce 2 100 mm sú k dispozícii na objednávku, po schválení naším technickým oddelením.
Sériová výbava: zadné krídlo z prírodného  hliníka, ktorý treba nafarbiť.

Zvláštní charakteristiky stavebního pouzdra Essential Trial vyžadují kombinaci s jeho specifickým kováním.
Před objednáním skel je nutné na stavbě ověřit skutečné rozměry světlosti průchodu. Tyto je třeba změřit po dokončení instalace 
pouzdra. Profily ohraničující světlost průchodu jsou zhotoveny s přírodního hliníku, který je třeba opatřit nátěrem.
Výšky nad 2 100 mm jsou k dispozici na vyžádání a podléhají schválení naším technickým oddělením
Sériové vybavení: zadní křídlo z přírodního hliníku, který je třeba opatřit nátěrem.

Pf
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L LiH Hi Pf / Si

1 650

1 800

1 950

2 100

2 250

2 400

2 550

2 700

2 850

2 375

2 575

2 775

2 975

3 175

3 375

3 575

3 775

3 975

2 100 2 180 158 / 102

Essential Trial SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Standardní
Štandard

HHi

L

Li

Pf .

H
Hi

Li

L

HHi

Hl.

H Hi

Vrchní díl

Vodorovné výztuže

       Rozpěry

Síť s jemnými oky

Síť s jemnými oky

Síť s jemnými oky

Příčník

Sloupek

Kovová síť

Distanční prvky

Vrchný diel

Vodorovné výstuže

Rozpery

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Priečny nosník

Profil

Kovová sieťka

Rozpery

Špeciálne charakteristiky stavebného puzdra Essential Trial si vyžadujú jeho kombináciu s vlastnými špeciálnymi montážnymi prvkami.
Pred objednaním sklenených dverí musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.
Profily ohraničujúce priechod sú z neopracovaného hliníka a musia sa nafarbiť.
Výšky presahujúce 2 100 mm sú k dispozícii na objednávku, po schválení zo strany nášho technického servisu.
Sériová výbava: zadné krídlo z neopracovaného hliníka, ktoré treba nafarbiť.

Zvláštní charakteristiky stavebního pouzdra Essential Trial vyžadují kombinaci se specifickým kováním.
Před objednáním skel je nutné na stavbě ověřit skutečný rozměr světlosti průchodu. Lze jej odměřit po dokončení instalace pouzdra.
Profily ohraničující světlost průchodu jsou zhotoveny ze surového hliníku, který se musí natřít.
Výšky nad 2 100 mm jsou k dispozici na vyžádání a podléhají schválení naší kanceláře.
Sériové vybavení: zadní křídlo ze surového hliníku, který se musí natřít.

Špeciálne charakteristiky stavebného puzdra Essential Trial si vyžadujú jeho kombináciu s vlastným špeciálnym kováním. 
Pred objednaním sklenených dverí musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.
Profily ohraničujúce priechod sú z prírodného hliníka, ktorý sa musí nafarbiť.
Výšky presahujúce 2 100 mm sú k dispozícii na objednávku, po schválení naším technickým oddelením.
Sériová výbava: zadné krídlo z prírodného  hliníka, ktorý je treba nafarbiť.
Stavebné puzdrá pre sadrokartón sú vhodné pre dosky s hrúbkou 12,5 mm na každej strane.

Zvláštní charakteristiky stavebního pouzdra Essential Trial vyžadují kombinaci s jeho specifickým kováním.
Před objednáním skel je nutné na stavbě ověřit skutečné rozměry světlosti průchodu. Tyto je třeba změřit po dokončení instalace 
pouzdra. Profily ohraničující světlost průchodu jsou zhotovený z přírodního hliníku, který je třeba opatřit nátěrem.
Výšky nad 2 100 mm jsou k dispozici na vyžádání a podléhají schválení našeho technického oddělení.
Sériové vybavení: zadní křídlo z přírodního hliníku, který je třeba opatřit nátěrem.
Stavební pouzdra pro sádrokarton jsou určena pro desky o tloušťce 12,5 mm na každé straně.
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Poznámky / Poznámky

Stavební pouzdro pro skryté skleněné posuvné dveře bez zárubní pro sádrokartonové stěny 158 mm
Stavebné puzdro pre zásuvné dvere bez zárubne pre sadrokartónovú stenu s hrúbkou 158 mm
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L LiH Hi Pf / Si

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 320

1 520

1 720

1 920

2 120

2 320

2 520

1 970/2 100 2 075/2 205 105 / 69

Essential Pro ZDIVO 
OMIETKA

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

R

R

R

R

Hl.Si

Pf .

H Hi

Hl.

H Hi

Li

L

PfSi

Li

L

Vruty

Šrouby

Vrchní díl

Příčník

Krycí plech

Krycí maska

Rozpěry

Rozpěry

Distanční prvky

Distanční prvky

Dorazový sloupek

Kovová síť

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Sada vozíků

Sada vozíku

Horizontální výztuže

Sloupek

Vruty

Vrchný diel

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Dorazový stĺpik

Kovová sieť

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Súprava vozíkov

Skrutky

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Súprava pre vozík

Vodorovné výstuže

Profil

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 10 mm.  - Skutočná šírka priechodu sa zmenší o 10 mm. 

Essential Pro pro sádrokarton umožňuje instalaci dveřního panelu
s maximální tloušťkou 43 mm.

Sériové vybavení:
•  vozíky s nosností 120 kg na křídlo;
•  přední doraz z přírodního hliníku, který je třeba opatřit nátěrem;
•  těsnění a kartáčky proti prachu.

Essential Pro pre omietku umožňuje inštaláciu panelu dverí
s maximálnou hrúbkou 43 mm.

Sériová výbava:
•  vozíky s nosnosťou 120 kg na krídlo;
•  predná zarážka z prírodného hliníka, ktorú treba nafarbiť;
•  tesnenia a kefky na ochranu pred prachom.
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L LiH Hi Pf / Si

600

700

800

900

1 000

1 320

1 520

1 720

1 920

2 120

1 970/2 100 2 075/2 135 100 / 54

Essential Pro SÁDROKARTON
SADROKARTÓN

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Standardní
Štandard

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

R

R

R

R

PfSi

Hl.

H Hi

Pf

H Hi

Li

L

Hl.Si

Li

L

Šrouby

Vruty

Příčník

Vrchní díl

Krycí maska

Krycí plech

Distanční prvky

Distanční prvky

Rozpěry

Rozpěry

Sloupek

Kovová síť

Síť s jemnými oky

Síť s jemnými oky

Sada vozíku

Sada vozíků

Vodorovnéí výztuže

Dorazový sloupek

Skrutky

Priečny nosník

Krycia maska

Rozpery

Rozpery

Profil

Kovová sieťka

Jemná perlinka

Jemná perlinka

Súprava pre vozík

Vruty

Vrchný díel

Krycí plech

Rozpery

Rozpery

Súprava vozíkov

Vodorovné výstuže

Dorazový stĺpik

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku sníží o 10 mm. - Skutočná šírka priechodu sa zmenší o 10 mm.

Essential Pro do sadrokartónu umožňuje inštaláciu panelu dverí s maximálnou hrúbkou 40 
mm. Hliníkové profily ohraničujúce priechod po šírke aj po výške, pre opracovanú stenu s 
hrúbkou 100 mm, majú hrúbku 105 mm a medzery musia byť vyhladené dokončovaciou omi-
etkou.

Sériová výbava:
•  vozíky s nosnosťou 120 kg na krídlo;
•  predná zarážka z prírodného hliníka, ktorú treba nafarbiť;
•  tesnenia a kefky na ochranu pred prachom.

Stavebné puzdrá do sadrokartónu sú vhodné pre dosky s hrúbkou 12,5 mm na každej 
strane.

Essential Pro do sádrokartonu umožňuje instalaci dveřního panelu s maximální
tloušťkou 40 mm.
Hliníkové profily ohraničující světlost průchodu jak na šířku, tak i na výšku, pro
hotovou stěnu 100 mm, mají tloušťku 105 mm a mezery musí být vyhlazeny dokon-
čovací omítkou. 

Sériové vybavení:
•  vozíky s nosností 120 kg na křídlo;
•  přední doraz z přírodního hliníku, který je třeba opatřit nátěrem;
•  těsnění a kartáčky proti prachu.

Stavební pouzdra do sádrokartonu jsou určena pro desky o tloušťce 12,5 mm na
každé straně.
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Poznámky / Poznámky
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L LiH Hi SP

600

700

800

900

600

700

800

900

730

830

930

1 030

750

850

950

1 050

1 800÷2 700

1 800÷2 700

1 865÷2 765 105 zdivo/murivo
100 sádrokarton/sadrokartón

1 875÷2 775 90 a více zdivo/a viac murivo
100/125 sádrokarton/sadrokartón

Essential otočné
Essential otočné

od sebe/od seba
105i/100c

k sobě/k sebe
105i/100c

k sobě/ k sebe
90i a víc/a viac

100/125c

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Tlačit doleva Tlačit doprava k sobě doleva k sobě doprava

Tlačiť doľava Tlačiť doprava                                   k sebe doľava                             k sebe doprava
od sebe doleva                   od sebe doprava           k sobě doleva   /   od sebe doprava                                          k sobě doprava   /    od sebe doleva

k sebe doľava                      od seba doprava                                        k sebe doľava   /   od seba doprava                                          k sebe doprava    /    od seba doľava

Zdivo 105 - Sádrokarton 100 • Murivo 105 - Sadrokartón 100 Zdivo 90 a více - Sádrokarton 100/125 • Murivo 90 a viac - Sadrokartón 100/125

Model ve variantě s otevíráním dveří od sebe umožňuje maximální otevření dveří o 90°/100° s následným snížením světlosti průchodu. V případě sousedících dveří s otevíráním od sebe a 
k sobě na jedné stěně, se stejnou světlostí průchodu, bude světlost průchodu u modelu s otevíráním k sobě o 10 mm na výšku a o 20 mm na šířku větší.
Zvláštní charakteristiky rámu Essential otočné vyžadují použití specifického kování.

Verzia s otváraním dverí od seba umožňuje otvorenie krídla na maximálnu hodnotu 90°/100°, čo spôsobí zúženie priechodu. V prípade kombinácie dverí s otváraním od seba a k sebe vedľa seba na 
tej istej stene musí byť priechod pre krídlo s otváraním k sebe o 10 mm vyšší a o 20 mm širší ako priechod pre krídlo s otváraním od seba.
Špeciálne charakteristiky zárubne Essential otočné si vyžadujú jeho kombináciu s vlastným špeciálnym kováním. 

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Li Li

L L

Hi Hi

H H

Jednoduché křídlo Dvojité křídlo
Jedno krídlo Dvojité krídlo
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Essential otočné • Lichoběžníkový rám

L LiH Hi* SP

600÷1 000

730÷1 130

750÷1 150

1 800÷2 700

1 905÷2 805

1 920÷2 820

105 zdivo/murivo
100 sádrokarton/sadrokartón

90 a více zdivo/a viac murivo
100/125 sádrokarton/sadrokartón

Zvláštní charakteristiky rámu Essential otočné vyžadují použití specifického kování.
Špeciálne charakteristiky zárubne Essential otočné si vyžadujú jeho kombináciu s vlastným špeciálnym kováním. 

* Maximální rozměry s úhlem 60° - * Maximálne vonkajšie rozmery pri uhle 60 °

   k sobě doleva                      k sobě doprava

                                                                                                               k sebe doľava                      k sebe doprava

Essential otočné • Rám bez příčníku

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Tlačit/Tlačiť
105i/100c

k sobě/k sebe
105i/100c

k sobě/k sebe
90i a víc/a viac

100/125c

Li

Úhel od 60° do 89°

L

Hi H

do°

Uhol 60° až 89°

až°

Essential krídlové • Zárubňa bez priečneho nosníka Essential otočné • Lichobežníková zárubňa
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Essential otočné
Essential otočné

Essential otočné do zděné příčky 105 mm a sádrokartonu 100 mm – model s otevíráním od sebe
Essential otočné do murovanej priečky 105 mm a sadrokartónu 100 mm - model s otváraním od seba

Essential otočné do zděné příčky 105 mm a sádrokartonu 100 mm – model s otevíráním k sobě
Essential otočné do murovanej priečky 105 mm a sadrokartónu 100 mm - model otváraním k sebe

10
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2.
5
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.5

75

55

10
5

60~

Model s otevíráním k sobě doleva Model s otevíráním k sobě doprava

Model Tlačit dopravaModel Tlačit doleva

Speciální design pro�lu pro lepší přilnutí malty a štuků

Speciální tvar pro�lu pro lepší přilnutí materiálu

Zárubně „k zazdění“  z 
přírodní hliníku

Zárubně „k zazdění“ ze surového hliníku

60

Překrýt hliníkové pro�ly odpovídajícím materiálem

Připojte hliníkové pro�ly ke stěně štukem

Tmel+ páska na sádrokarton

Štuk + gáza na sádrokarton

Aplikace na 
sádrokartonovou 
stěnu*

Aplikace na 
sádrokartonovou 
stěnu*

Držák pro zdivo se zarovnaným pro�lem

Voštinový panel

Šestihranný panel

Skryté závěsy nastavitelné na 3 osách

Skryté závěsy nastavitelné na 3 osách

Skryté panty nastavitelné na 3 osách

Omítka

Omítka

Zděná příčka

Cihla

Těsnění

Těsnění

Čistá světlost průchodu

Ref. světlost průchodu

Aplikace na
zděnou 

Aplikace na 
zděnou stěnu

Model s otváraním k sebe doľava

Špeciálný tvar profilu  pre zlepšenie priľnavosti materiálu

Zárubňa „na zamurovanie“ z
prírodného hliníka

 Tmel + páska na sadrokartón

Použitie na 
sadrokartónovú 
stenu*

Zapustené pánty s možnosťou nastavenia v 3 osiach      Voštinový panel

Omietka

Murovaná priečka

Tesnenie

Čistá priechodová výška

Použitie na 
murovanú stenu

 Model s otváraním k sebe doprava

Model na potlačenie dopravaModel na potlačenie doľava

Výkres profilu vypracovaného na zlepšenie priľnavosti k malte alebo tmelu

Zárubňa „na zamurovanie“ z neopracovaného hliníka

Zarovnať hliníkové profily so stenou tmelom

Tmel + sieťka na sadrokartón

Použitie na 
sadrokartónovú stenu*

Zarážky na zamurovanie zarovnané s profilom

Bubnový panel

Zapustené pánty s možnosťou nastavenia v 3 smeroch

Zapustené pánty s možnosťou nastavenia v 3 smeroch

Omietka Tehly

Tesnenie

Čistá prechodová výška

Použitie na 
murovanú stenu
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5

60~

Model Táhnout dopravaModel Táhnout doleva

Model s otevíráním od sebe doleva                     Model s otevíráním od sebe doprava

Speciální tvar pro�lu pro lepší přilnutí materiálu

Speciální design pro�lu pro lepší přilnutí malty a štuků

Zárubně „k zazdění“ ze 
surového hliníku

Zárubně „k zazdění“ z přírodního hliníku

60

Připojte hliníkové pro�ly ke stěně štukem

Překrýt hliníkové pro�ly odpovídajícím materiálem

Štuk + gáza na sádrokarton

Tmel + páska na sádrokarton

Aplikace na 
sádrokartonovou 
stěnu*

Aplikace na 
sádrokartonovou 
stěnu*

Držák pro zdivo se zarovnaným pro�lem

Šestihranný panel

Voštinový panel

Skryté panty nastavitelné na 3 osách

Skryté panty nastavitelné na 3 osách

Skryté závěsy nastavitelné na 3 osách

Omítka

Omítka

Cihla

Cihla

Těsnění

Těsnění

Ref. světlost průchodu

´Čistá světlost průchodu

Aplikace na 
zděnou stěnu

Aplikace na 
zděnou stěnu

Prekryť hliníkové profily odpovídajúcím materiálom

Model na potiahnutie doľava

Výkres profilu vypracovaného na zlepšenie priľnavosti k malte alebo tmelu

Zárubňa „na zamurovanie“ z 
neopracovaného hliníka

Zarovnať hliníkové profily so stenou tmelom

Tmel + sieťka na sadrokartón

Použitie na 
sadrokartónovú 
stenu*

Bubnový panelZapustené pánty s možnosťou nastavenia v 3 smeroch

Omietka

Tehly

Tesnenie

Čistá prechodová výška

Použitie na 
murovanú stenu

Model na potiahnutie doprava

Model na otváranie od seba doľava         Model na otváranie od seba doprava

      Zárubňa „na zamurovanie“ z prírodného hliníka

Prekryť  hliníkové profily odpovídajúcim materiálom
Tmel + páska na sadrokartón Špeciálný tvar profilu pre zlepšenie priľnavosti materiálu

Použitie na 
sadrokartónovú stenu*

Zarážky na zamurovanie zarovnané s profilom

Voštinový panel

Zapustené pánty s možnosťou nastavenia v 3 osiach

Zapustené pánty s možnosťou nastavenia v 3 osiach

Omietka Tehly

Tesnenie

Čistá priechodová výška

Použitie na 
murovanú stenu
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LiH Hi SP

600

700

750

800

900

730

830

880

930

1 030

1970/2 100 2 035/2 165
105 zdivo/ murivo

100 sádrokarton/ sádrokarton

L

od s eb e doprava Táhnout dopravaTáhnout dolevaod s eb e doleva
od s e b a doprava Ťahať dopravaŤahať doľavaod s e b a doľava

Tlačit doprava k  s ob ě dopravak  s ob ě dolevaTlačit doleva
Tlačiť doprava k  s e b e  dopravak  s e b e  doľavaTlačiť doľava

Essential otočné Zero
Essential otočné Zero

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Pf =

Si =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

Síla finální příčky
Opracovaná stena

Vnitřní prostor
Vnútorný priestor

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

Celkové rozměry
Vonkajšie rozmery

Síla finální příčky / Vnitřní prostor 
Opracovaná stena/Vnútorný priestor

Poznámka:  Dodávka obsahuje pouze magnetický zámek s patentovým klíčem. Rám a dveře se neprodávají samostatně. 
Poznámka:  Súčasťou dodávky je iba magnetický zámok s patentným kľúčom. Zárubňa a dvere sa nepredávajú oddelene.
.
Verze s otevíráním od sebe umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, s následným zmenšením světlosti. 
Verzia s otváraním od seba umožňuje maximálne otvorenie krídla 90°/100°, co spôsobí zúženie priechodu. 

Model k sobě  / Model na k sebe

Model od sebe  / Model od seba

V případě sousedících dveří typu otevíráním od sebe a k sobě na jedné stěně, se stejnou světlostí průchodu, bude světlost průchodu u modelu s otevíráním k sobě o 
10 mm na výšku a o 20 mm na šířku větší.
V prípade montáže dverí s otváraním od seba a k sebe vedľa seba na jednej stene musí byť priechod pre krídlo s otváraním k sebe o 10 mm vyšší a o 20 mm širší ako priechod 
pre krídlo s otváraním od seba.
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k sobě doprava

4stranný rám 3stranný rám (pro výšky 2100 a 2400 mm)

L

Li

89

HHi HL

Li

Hi

k sebe doprava

4-stranná zárubňa 3-stranná zárubňa (pre výšky 2 100 a 2 400 mm)

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi L H Li Hi

600

400

470

470

600

400

670

470
600 670 600 670
800 870 800 870

1 000 1 070 1 000 1 070
1 200 1 270 1 200 1 270
1 500 1 570 1 500 1 570
1 800 1 870 1 800 1 870

*2 100 *2 135 *2 100 *2 135
*2 400 *2 435 *2 400 *2 435

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

300 ÷ 600 300 ÷ 1 500 370 ÷ 670 370 ÷ 1 570

Essential Little 1 křídlo • Boční otevírání
Essential Little 1 krídlo • bočné otvá ranie

Atypické
    A ty p ic ké

Standardní
Štandard

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

* H = 2 100 a 2 400 Hliníkový rám na 3 stranách s křídlem s otevíráním k sobě doprava
* V=2 100 a 2400 Hliníková zárubňa na 3 stranách s krídlom s otvá raním  k sebe doprava

Dostupné zámky:
Bílý knoflík Push Lock - Chromovaný matný knoflík Push Lock - Chromovaný lesklý knoflík Push 
Lock. Pákový zámek s trojúhelníkovým kolíkem - Pákový zámek s válečkem - Stisknout/Otevřít.
Zámky v ponuke:
Push Lock biele držadlo - Push Lock drž adlo m atný  c hró m  - Push Lock držadlo lesklý  c h ró m . Zámok s 
pákou s trojuholníkovým otvorom na kľúč - Zámok s pákou s cylindrom - Stlačiť/Otvoriť.
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Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi L H Li Hi

816

400

886

470

1 216

400

1 286

470
600 670 600 670
800 870 800 870

1 000 1 070 1 000 1 070
1 200 1 270 1 200 1 270
1 500 1 570 1 500 1 570
1 800 1 870 1 800 1 870

*2 100 *2 135 *2 100 *2 135
*2 400 *2 435 *2 400 *2 435

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

600 ÷ 1 200 300 ÷ 1 500 670 ÷ 1 270 370 ÷ 1 570

L H

Li

89

Hi L H

Li

Hi

k sobě doprava

4stranný rám 3stranný rám (pro výšky 2100 a 2400 mm)

k sebe doprava

4-stranná zárubňa 3-stranná zárubňa (pre výšky 2 100 a 2 400 mm)

Essential Little 1 krídlo • bočné otvorenie

Essential Little 2 křídla • Boční otevírání
Essential Little 2 krídla • B očné otv.

Standardní
Štandard

Atypické
A ty p ic ké 

Legenda
Legenda

L =

H =

Li =

Hi =

Světlost průchodu na šířku
Šírka priechodu
Světlost průchodu na výšku
Výška priechodu

Vnější rozměr na šířku
Vonkajšia šírka

Vnější rozměr na výšku
Vonkajšia výška

* H = 2 100 a 2 400 Hliníkový rám na 3 stranách s křídlem s otevíráním k sobě doprava
* V=2 100 a 2400 Hliníková zárubňa na 3 stranách s krídlom s otvá raním  k sebe doprava

Dostupné zámky:
Bílý knoflík Push Lock - Chromovaný matný knoflík Push Lock - Chromovaný lesklý knoflík Push Lock.
Pákový zámek s trojúhelníkovým kolíkem - Pákový zámek s válečkem - Stisknout/Otevřít.
Zámky v ponuke:
Push Lock biele držadlo - Push Lock drž adlo m atný  c h ró m  - Push Lock drž adlo lesklý   c h ró m . Zámok s 
pákou s trojuholníkovým otvorom na kľúč - Zámok s pákou s cylindrom - Stlačiť/Otvoriť.
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Dostupné zámky:
Bílý knoflík Push Lock - Chromovaný matný knoflík Push Lock - Chromovaný lesklý knoflík Push Lock.
Pákový zámek s trojúhelníkovým kolíkem - Pákový zámek s válečkem.
Zámky v ponuke:
Push Lock biele držadlo - Push Lock drž adlo m atný   c h ró m  - Push Lock drž adlo lesklý  c h ró m . Zámok s 
pákou s trojuholníkovým otvorom na kľúč - Zámok s pákou s cylindrom.

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

300 ÷ 1 500 300 ÷ 600 370 ÷ 1 570 370 ÷ 670

Vyklápěcí otevírání

Otevírání nahoru

H

L

Li

89

Hi

V yklápac ie otváranie

Otváranie h ore

Essential Little 1 křídlo • Horizontální otevírání
Essential Little 1 krídlo • H oriz ontá lne otv.
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Poznámky / Poznámky
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Vyklápěcí otevíráníí

Otevírání nahoru

L HHi

Li

89

V yklápac ie otváranie

Otváranie h ore

Dostupné zámky:
Bílý knoflík Push Lock - Chromovaný matný knoflík Push Lock - Chromovaný lesklý knoflík Push Lock.
Pákový zámek s trojúhelníkovým kolíkem - Pákový zámek s válečkem - Stisknout/Otevřít.
Zámky v ponuke:
Push Lock biele držadlo - Push Lock drž adlo m atný  c h ró m  - Push Lock drž adlo lesklý  c h ró m . Zámok s 
pákou s trojuholníkovým otvorom na kľúč - Zámok s pákou s cylindrom - Stlačiť/Otvoriť.

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

300 ÷ 600 300 ÷ 1 300 370 ÷ 670 370 ÷ 1 370

Prostor
Priechod

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

300 ÷ 1 300 300 ÷ 600 370 ÷ 1 370 370 ÷ 670

Essential Little Zero 1 křídlo • Boční otevírání
Essential Little Zero 1 krídlo • B očné otv.

Essential Little Zero 1 křídlo • Horizontální otevírání
Essential Little Zero 1 krídlo • H oriz ontá lné otv.
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Prostor
Priestor

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

200 200
600 600300 300

400 400
500 500

800 800
600 600

Prostor
Priestor

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

200 200 600 600
400 600 600 800

1 600 300 2 000 600

Li
Hi H

L

Li

Hi

Hi

H

L

Li

L

H

Hi H

Li
L

Li

Hi H

L

Li

Hi

Hi

H

L

Li

L

H

Hi H

Li
L

Essential Little sádrokarton
Essential Little sadrokartón

Poznámka: dodáváno s držadlem
Poznámka: dodaná kľučka

Všechny modely Essential Little sádrokarton mají zkosené hrany, takže skutečná světlost průchodu je na každé straně snížena přibližně o 15 mm.
Na všetkých modeloch Essential Little sadrokartón sú kónické okraje, preto budú rozmery priechodu na každej strane menšie o približne 15 mm.

Essential Little stropní sádrokarton
Essential Little sadrokartón na strop

Essential Little sádrokarton na stěnu s magnetickým připevněním
Essential little sadrokartón na stenu s magnetickým upevnením
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Prostor
Priestor

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

300 400
600 800

400 600
500 1 000 800 1 300

Prostor
Priestor

Rám
Zárubňa

L H Li Hi

800 1 500 1 200 2 000

Li

Hi H

L

Li

Hi

Hi

H

L

Li

L

H

Hi H

Li
L

Li

Hi H

L

Li

Hi

Hi

H

L

Li

L

H

Hi H

Li
L

Essential Little sádrokarton
Essential Little sadrokartón

Všechny modely Essential Little sádrokarton mají zkosené hrany, takže skutečná světlost průchodu je na každé straně snížena přibližně o 15 mm.
Na všetkých modeloch Essential Little sadrokartón sú skosené  okraje, preto budú rozmery priechodu na každej strane menšie o približne 15 mm.

Essential Little sádrokarton na stěnu s panty – 1 křídlo

Essential Little sádrokarton na stěnu s panty – 1 křídlo

Essential Little sadrokartón na stenu s pántami - 1 krídlo

Essential Little sadrokartón na stenu s pántami - 2 krídla

Essential Little sadrokartón na stenu s pántami - 1 krídlo

Essential Little sádrokarton na stěnu s panty – 2 křídla

Poznámka: V dodávce je držadlo s odnímatelnou západkou.
Poznámka: V  dodá v ke j e drž adlo s odní m ateľnou  z á p adkou .

Poznámka: V dodávce je držadlo s odnímatelnou západkou.
Poznámka: V  dodá v ke j e drž adlo s odním ateľnou  z á p adkou .
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Dveře Trésor / Dvere Trésor

Řešení pro celoskleněné dveře /Rešenie pre celosklenené dvere     

Posuvné systémy / Posuvné systémy

68

105

123

               Dveře
         Dvere 

®



68

Složení dveří

Dveře
Trésor

Verze

Verze:

• Jednoduché křídlo s otevíráním od sebe doprava
• Jednoduché křídlo s oteríváním od sebe doleva
Verze: • Jednoduché křídlo

• Dvojité křídlo

Verze:
• Jednoduché křídlo
• Dvojité křídlo

Modely

• Dveřní křídlo plné Pure o tloušťce 46 mm
•Dveřní křídlo plné Linea o tloušťce 46 mm s 2 malými frézováními 
lakovanými jako dveře

Výška kliky: 
Hm=1030

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 malými 
lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 
malými lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030

Typ zárubní

Rozměry
standardní

Provedení

Tloušťka stěny • od 90 do 415 mm
• omítková stěna 90/105/125/145 mm
• sádrokartonová stěna 100/125 mm
• je možné požadovat větší tloušťky stěny až do maximální hodnoty 415

Provedení 
příslušenství 
(součástí dodávky)

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Spodní frézování pro zub kolejničky

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Frézování pro vložení konzol Essential
• Spodní frézování pro zub kolejničky

Typ zámku

Zámek:
• Magnetický zámek Mediana, otvor pro dozický klíč
• Magnetický zámek Mediana, dvojitý otvor pro WC set
• Magnetický zámek Mediana, otvor pro cylindrickou
vložku dle EU*
* cylindrická vložka není součástí dodávky
Klika se dodává na vyžádání.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:
• se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor vany
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
Držadlo a zámek na vyžádání.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:
• se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor vany
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
Držadlo a zámek na vyžádání.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Instaluje se na posuvném křídle Essential bez ohledu na tloušťku stěny uvedenou v ceníku

• Bílé pozinkované panty Anuba v proměnlivém počtu podle výšky*
• Magnetický zámek z matného chromu s klíčem a magnetickou západkou ve stříbrném provedení
* Na požádání lze objednat skryté panty.
Použitím skrytých pantů  dveřní křídlo plynně navazuje na rám zárubně. 

Otočné Posuvné se zárubněmi

Dvojité křídlo
Větší žebro Nízké žebro

Jednoduché křídlo

Otvírání  od sebe
doprava

pant Anuba

skrytý pant

Otvírání od 
sebe doleva

Posuvné pro Essential

produkt nepotřebuje zárubně

• Šířka (v mm) od 600 do 1000
• Výška (v mm) od 1800 do 2700

• Jednoduché křídlo se světlostí od 600 do 1200* mm, výška od 1800 do 2700 mm
• Dvojité křídlo se světlostí od 1200 do 2400* mm, výška od 1800 do 2700 mm
* Pro stěnu 90 s omítkou a 100 sádrokartonem, maximální velikost 1000 pro jednoduché křídlo a 2000 pro 
dvoukřídlé, maximální výška 2100 mm.

• Jednoduché křídlo se světlostí od 600 do 1200* mm, výška od 1800 do 2700 mm
• Dvojité křídlo se světlostí od 1200 do 2400* mm, výška od 1800 do 2700 mm
* Pro stěnu 100 sádrokarton, maximální velikost 1000 pro jednoduché křídlo a 2000 pro 
dvoukřídlé, maximální výška 2100 mm.

• Jasan v matném laku s otevřenými póry
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

Pure Linea Pure LineaPure Linea

Voštinové dveře s falcy na 3 stranách, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, jádro z
voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dýhou z
přírodního jasanu pro úpravu lakovaný jasan.  Křídlo o tloušťce 46 mm s horizontálním žilkováním na ploše a
vertikálním na okrajích pro úpravu lakovaný jasan..
Zárubně ze smrkových lamel  s těsněním. Konečná tloušťka rámu 40 mm.
Ploché obložky s perem, vícevrstvé, vizuální rozměr krycího obložky 80x10 mm na jedné straně a 70x10 mm na
straně  pantů. Zárubně a obložky s vertikálním žilkováním pro úpravu lakovaný jasan.

Zárubně pro otočné dveře s těsněním,  plochá obložka 
70x10 mm na straně pantu, na opačné straně je plocha 
80x10 mm.
Zárubně vyrobené z dřevotřísky zachovají své
vlastnosti v nezměněné podobě a zajišťují stabilitu,
která neplatí pro výrobky z masivního dřeva. Obložky 
dřevotřískovou podpěrou.
Standardní verze je dodávána s panty Anuba.
Na požádání je k dispozici se skrytými panty a
příslušným panelem.
Zárubně jsou vyrobeny pro příčky s maximální 
tloušťkou  415 mm.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného 
smrku s jasanovými dýhami pro lesklý jasanový 
povrch, včetně protiprachových kartáčků a těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit 
světlosti průchodu pomocí jednoduchého seříznutí.
Lišta krycího pro�lu je k dispozici s 5mm žebrem 
nebo 15mm klapkou.

Šestihranné posuvné dveře, rám ze spojovaného dřeva nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z voštiny s 
šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dekorační dýhou 
z přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch. Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a 
vertikálním na okrajích pro lesklý jasanový povrch. Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a 
kartáčku, krycí pro�ly, plocha 80x10 mm s žebrem. Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro 
lesklý jasanový povrch.

Šestihranné posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, 
jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium 
Density Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch. 
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích 
pro lesklý jasanový povrch.

• Magnetický zámek
Mediana, otvor pro 
dozický klíč

Magnetický zámek
Mediana sotvorem 
pro WC set

Magnetický zámek 
Mediana, otvor pro 
cylindrickou vložku dle EU
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Dveře
Trésor

Verze

Verze:

• Jednoduché křídlo Tlačit doprava
• Jednoduché křídlo Tlačit doleva Verze:

• Jednoduché křídlo
• Dvojité křídlo

Verze:
• Jednoduché křídlo
• Dvojité křídlo

Modely

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 46 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 46 mm s 2 malými lakovanými 
frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030

• Dveřní křídlo plné Pure o tloušťce 40 mm
• Dveřní křídlo plné Linea o tloušťce 40 mm s 2 
malými frézováními lakovanými v barvě dveří.

Výška kliky:
• Hm=1030 Výška klky:

• Hm=1030

Typ zárubní

Rozměry
Standardní

Provedení

Tloušťka stěny • od 90 do 415 mm
• omítková stěna 90/105/125/145 mm
• sádrokartonová stěna 100/125 mm
• je možné požadovat větší tloušťky stěny až do maximální hodnoty 415

Provedení 
příslušenství 
(součástí dodávky)

• Příprava  otvoru volitelného  kování
• Spodní frézování pro vodící trn

• Příprava otvoru volitelného kování
• Frézování pro vložení ú chytů pojezdů Essential
• Spodní frézování pro vodící trn

Typ zámku
Zámek:
• Magnetický zámek Mediana, otvor pro klíč
• Magnetický zámek Mediana, dvojitý otvor (wc)
• Magnetický zámek Mediana, otvor pro cylindrickou 
vložku dle EU*
* cylindrická vložka není součástí dodávky
Držadlo se dodává na vyžádání

Pouze příprava (vrtání) pro sadu kování Chiudiscrigno:
• se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor pro mušli
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
Držadlo a zámek na vyžádání.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu kování 
Chiudiscrigno: • se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor pro mušli
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
Držadlo a zámek na vyžádání.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Instaluje se na posuvném křídle Essential bez ohledu na tloušťku stěny uvedenou v ceníku

• Bílé pozinkované závěsy Anuba v proměnlivém počtu podle výšky*
• Magnetický zámek z matného chromu s klíčem a magnetickou západkou ve stříbrném provedení
* Na požádání lze objednat skryté závěsy.
V tomto řešení je panel rovnoběžný s rámem zárubní.

Otočné Posuvné se zárubněmi

Dvojité křídlo
Prodloužené pero Ú zké pero

Jednoduché křídlo

Otvírání Tlačit
doprava

Anuba

skrytý závěs

Otvírání Tlačit
doleva

Posuvné pro Essential

• Šířka (v mm) od 600 do 1000
• Výška (v mm) od 1800 do 2700

• Jednoduché křídlo se světlostí od 600 do 1200* mm, výška od 1800 do 2700 mm
• Dvojité křídlo se světlostí od 1200 do 2400* mm, výška od 1800 do 2700 mm
* Pro zděnou příčku 90 a sádrokartonovou příčku 100, maximální velikost 1000 pro jednoduché křídlo a 
2000 pro

 
dvoukřídlé, maximální výška 2100 mm.

• Jednoduché křídlo se světlostí od 600 do 1200* mm, výška od 1800 do 2700 mm
• Dvojité křídlo se světlostí od 1200 do 2400* mm, výška od 1800 do 2700 mm
* Pro sádrokartonovou příčku 100, maximální velikost 1000 pro jednoduché křídlo a 
2000 pro

 
dvoukřídlé, maximální výška 2100 mm.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

Pure Linea Pure LineaPure Linea

Šestihranné dveře s dorazem na 3 stranách, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z 
voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dýhou z 
přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch. Křídlo o tloušťce 46 mm s horizontálním žilkováním na ploše a 
vertikálním na okrajích pro lesklý jasanový povrch.
Zárubně ze smrkových lamel s dorazem s těsněním. Konečná tloušťka rámu 40 mm.
Ploché krycí pro�ly s žebrem, vícevrstvé, vizuální rozměr krycího pro�lu 80x10 mm na jedné straně a 70x10 mm na 
straně závěsů. Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro lesklý jasanový povrch.

Zárubně pro otočné dveře s těsněním, plochý krycí 
pro�l 70x10 mm na straně závěsu, na opačné straně 
je plocha 80x10 mm.
Zárubně vyrobené z dřevotřísky zachovají své 
vlastnosti v nezměněné podobě a zajišťují stabilitu, 
která neplatí pro výrobky z masivního dřeva. Krycí 
pro�ly s vícevrstvou podporou.
Standardní verze je dodávána se závěsy Anuba.
Na požádání je k dispozici se skrytými závěsy a 
příslušným panelem.
Zárubně jsou vyrobeny pro stěny do 415 mm.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného 
smrku s jasanovými dýhami pro ú pravu lakovaný jasan
,, včetně protiprachových kartáčků a těsnění. Zárubně 
je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti 
průchodu pomocí jednoduchého seříznutí. Lišta 
obložky je k dispozici s perem 5 mm nebo 15 mm. 

Falcové voštinové dveře, rám ze spojovaného dřeva nebo masivu z liliovníku /jasanu, jádro z voštiny s  
šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dekorační dýhou 
z přírodního jasanu pro úpravu lakovaný jasan. Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a  
vertikálním na okrajích pro lakovaný jasanový povrch. Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně 
těsnění a

 
kartáčku, ploché obložky, plocha 80x10 mm s perem. Zárubně a obložky s vertikálním žilkováním  

pro úpravu lakovaný jasan..

Falcové  voštinové  dveře, rám ze spojovaného  smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, 
jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium 
Density Fiberboard ) s dekorační  dýhou z přírodního  jasanu pro úpravu lakovaný  jasan. 
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním  žilkováním  na ploše a vertikálním  na okrajích 
pro ú pravu lakovaný jasan.

• Magnetický zámek 
Mediana, otvor pro klíč

Magnetický zámek 
Mediana s dvojitým 
otvorem

Magnetický zámek 
Mediana, otvor pro 
cylindrickou vložku dle EU

Trésor

• Dveřní křídlo plné Pure o tloušťce 40 mm 
• Dveřní křídlo plné Linea o tloušťce 40 mm 
s 2 malými frézováními lakovanými v barvě 
dveří

Bezobložkové provedení.
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Složení dveří

Dveře
Trésor

Posuvné pro Granluce

Jednoduché (2 křídla)

Dvojité (4 křídla)

Pratico

Pure LineaPure Linea

Verze

Modely

Typ zárubní

Rozměry
standardní

Provedení

Provedení příslušenství

Tloušťka stěny

(součástí dodávky)

Typ zámku

Verze:

• Jednoduché
• Dvojité

• Dveřní křídlo Pure plnél o tloušťce 40 mm
• Dveřní  křídlo  Linea  plné  o tloušťce  40 mm  s 2 malými  lakovanými  frézováními  v 
barvě dveří

Výška kliky:
• Hm=1030

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:

• Hm=1030

• Příprava  otvoru volitelného  kování 
• Spodní frézování pro vodící trn

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Spodní frézování pro zub kolejničky

Pouze příprava (vrtání) pro sadu kování Chiudiscrigno:

• se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor pro mušli
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor

otvor pro mušli a zámek na vyžádání.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:

• se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor vany
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor

Držadlo a zámek na vyžádání.

• Jednoduché (2 křídla) světlost od 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm, výška od 1800 do 2700 mm
• Dvojité (4 křídla) světlost od 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm, výška od 1800 do 2700 mm
* Pro světlost průchodu nad 2800 jsou příčky a lišty dodávány ve dvou kusech.

• Jasan s v matném laku s otevřenými póry
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL.

• Zděná příčka 170 mm • Stěna s omítkou 170 mm

Posuvné pro Pratico

• Pratico (2 protilehlá křídla)
světlost průchodu 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 •1200+1200 mm,
výška od 1910 do 2700 mm.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

Jednoduché

Dvojité

Větší žebroNízké žebro
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Voštinové posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené 
dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro úpravu lakovaný jasan.
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro ú pravu lakovaný jasan..
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, ploché obložky 80x10 mm s perem.
Zárubně a obložky s vertikálním žilkováním pro ú pravu lakovaný jasan.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku s jasanovými 
dýhami pro úpravu lakovaný jasan, včetně protiprachových kartáčků a 
těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí 
jednoduchého seříznutí.
Lišta obložky je k dispozici s perem 5 mm..

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku s jasanovými 
dýhami pro lesklý jasanový povrch, včetně protiprachových kartáčků a 
těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí 
jednoduchého seříznutí.
Lišta krycího pro�lu je k dispozici s 5mm žebrem

Šestihranné posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené 
dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch. Křídlo o tloušťce 40 mm 
s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro lesklý jasanový povrch.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, krycí pro�ly, plocha 80x10 mm s žebrem.
Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro lesklý jasanový povrch.

Ú zké pero Prodloužené pero
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Dveře
Trésor

Posuvné pro Granluce

Nízké žebroKlapka nízká

Jednoduché (2 křídla)

Dvojité (4 křídla)

Pratico

Pure LineaPure Linea

Verze

Modely

Typ zárubní

Rozměry
Standardní

Provedení

Provedení příslušenství

Tloušťka stěny

(součástí dodávky)

Typ zámku

Verze:

• Jednoduché
• Dvojité

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030

• Dveřní křídlo Pure hladké o tloušťce 40 mm
• Dveřní křídlo Linea hladké o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními v barvě dveří

Výška kliky:
• Hm=1030

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Spodní frézování pro zub kolejničky

• Příprava  otvoru volitelného  kování
• Spodní frézování pro vodící trn

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:

• se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor vany
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor

Držadlo a zámek na vyžádání.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu kování Chiudiscrigno

: • se zámkem
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU
• otvor pro mušli
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor

Držadlo a zámek na vyžádání.

• Jednoduché (2 křídla) světlost od 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm, výška od 1800 do 2700 mm
• Dvojité (4 křídla) světlost od 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm, výška od 1800 do 2700 mm
* Pro světlost průchodu nad 2800 jsou příčky a lišty dodávány ve dvou kusech.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Stěna s omítkou 170 mm • Zděná příčka 170 mm

Posuvné pro Pratico

• Pratico (2 protilehlá křídla)
světlost průchodu 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 •1200+1200 mm,
výška od 1910 do 2700 mm.

• Jasan v matném laku s otevřenými póry
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

Jednoduché

Dvojité
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Šestihranné posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené 
dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch.
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro lesklý jasanový povrch.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, krycí pro�ly, plocha 80x10 mm s žebrem.
Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro lesklý jasanový povrch.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku s jasanovými 
dýhami pro lesklý jasanový povrch, včetně protiprachových kartáčků a 
těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí 
jednoduchého seříznutí.
Lišta krycího pro�lu je k dispozici s 5mm žebrem.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku s jasanovými 
dýhami pro ú pravu lakovaný  jasan, včetně protiprachových  kartáčků 
a

 
těsnění.

Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí 
jednoduchého seříznutí.
Lišta obložky je k dispozici s perem 5 mm.

Voštinové posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené 
dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro úpravu lakovaný jasan.. Křídlo o tloušťce 40 mm 
s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro ú pravu lakovaný jasan.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, ploché obložky 80x10 mm s perem.
Zárubně a obložky s vertikálním žilkováním pro ú pravu lakovaný jasan.

Trésor

Ú zké pero Prodloužené pero
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Složení dveří

Verze:

• Jednoduché otevírání od sebe doprava
• Jednoduché otevírání od sebe doleva
• Dvojité

Verze:

• Jednoduché otvírání Tlačit doprava
• Jednoduché otvírání Tlačit doleva
• Dvojité

• Dveřní křídlo Pure plné o tloušťce 40 mm
• Dveřní  křídlo  Linea  plné  o tloušťce  40 mm  s 2 malými  frézováními  lakovanými  v 
dveří

Výška kliky:
• Hm=1030

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030

• Příprava otvoru volitelného kování
• Spodní frézování pro vodící trn
• Skryté panty v lesklém chromovém provedení mezi křídly

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Spodní frézování pro zub kolejničky
• Závěsy v lesklém chromovém provedení mezi křídly

Upozornění:
 
U

 
modelu

 
Armonico

 
nelze

 
použít

 
sady

 
kování

 
Chiudiscrigno,

 
protože

 
nezaručují

 
dostatečný

 
úchop.

Je
 
však

 
možné

 
požadovat

 
přípravu

 
pro

  
verzi

 
bez

 
zámku 

  
v

 
takovém

 
případě

 
je

 
zákazník

 
povinen

 
zkontrolovat

 
kompaktibilitu

 
vybraného

 
zakoupeného

 
držadla

 
s

 
předvrtaným

 

otvory

 

pro

 

sadu 
 

kování
 

Chiudiscrigno.
Pouze  příprava  (vrtání)  pro  sadu  kování  Chiudiscrigno:

• se zámkem *
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU*
•  otvor  pro  mušli
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
* pouze pro typ Armonico jednoduché

Upozornění: U modelu Armonico nelze použít sady Chiudiscrigno, protože nezaručují dostatečný úchop.
Je však možné požadovat přípravu pro jednu verzi bez zámku, a v takovém případě je zákazník povinen zkontrolovat vhodnost vybraného zakoupeného držadla pro děrování sady Chiudiscrigno.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:
• se zámkem *
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU*
• otvor vany
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
* pouze pro typ Armonico jednoduché

Posuvné pro ApplausoPosuvné pro Armonico

• Jednoduché, světlost průchodu 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, výška od 1800 do 2100 mm
• Dvojité, světlost průchodu 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, výška od 1800 do 2100 mm

• Jednoduché, světlost průchodu 600 - 800 - 1000 - 1200, výška od 1800 do 2100 mm
• Dvojité, světlost průchodu 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, výška od 1800 do 2100 mm

• Jasan v matném laku s otevřenými póry
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Zděná příčka105 mm • Stěna s omítkou 170 mm

Dveře
Trésor

Verze

Modely

Typy
zárubně

Rozměry
standardní

Provedení

Tloušťka stěny

Provedení 
příslušenství 
(součástí dodávky)

Typy
zavírání

Pure Linea

větší žebroNízké žebro

Jednoduché

Dvojité

Jednoduché

Dvojité

St
ra

na
 k

ap
sy

St
ra

na
 k

ap
sy

St
ra

na
 k

ap
sy

Otvírání Tlačit doprava

Otvírání Tlačit doleva

Otevírání od sebe  doprava

Otevírání od sebe doleva DvojitéDvojité

Závěs

Pure Linea

Voštinové dveře, napůl posuvné, napůl otočné, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou  
buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s přírodního jasanu pro úpravu lakovaný jasan.
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro úpravu lakovaný jasan.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, ploché obložky 80x10 mm s perem.
Zárubně a krycí pro�ly s obložky s vertikálním žilkováním pro úpravu lakovaný jasan.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku 
s jasanovými  dýhami  pro  úpravu  lakovaný  jasan , 
včetně protiprachových kartáčků a těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti 
průchodu pomocí jednoduchého seříznutí. Lišta 
obložky

 
 je podle přání k dispozici s perem 5 mm nebo 

15 mm.
 

Zárubně jsou vyrobeny převážně z MDF, s jasanovými 
dýhami pro lesklý jasanový povrch, včetně 
protiprachových kartáčků a těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti 
průchodu pomocí jednoduchého seříznutí. Lišta krycího 
pro�lu je podle přání k dispozici s 5mm žebrem nebo 
15 mm žebrem.

Šestihranné dveře, napůl posuvné, napůl otočné, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou 
deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch. Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích 
pro lesklý jasanový povrch.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, krycí pro�ly, plocha 80x10 mm s žebrem. Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro lesklý 
jasanový povrch.

Prodloužené peroÚ zké pero

Pant
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Verze:

• Jednoduché otvírání Tlačit doprava
• Jednoduché otvírání Tlačit doleva
• Dvojité

Verze:

• Jednoduché otevírání od sebe doprava
• Jednoduché otevírání od sebe doleva
• Dvojité

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030

• Dveřní křídlo Pure plné o tloušťce 40 mm
• Dveřní křídlo Linea plné o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními v barvě  
dveří

Výška kliky:
• Hm=1030

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Spodní frézování pro zub kolejničky
• Skryté závěsy v lesklém chromovém provedení mezi křídly

• Příprava otvoru volitelného kování
• Spodní frézování pro vodící trn
•  Panty v lesklém chromovém provedení mezi křídly

Upozornění: U modelu Armonico nelze použít sady Chiudiscrigno, protože nezaručují dostatečný úchop.
Je však možné požadovat přípravu pro jednu verzi bez zámku, a v takovém případě je zákazník povinen zkontrolovat vhodnost vybraného zakoupeného držadla pro děrování sady Chiudiscrigno.

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:
• se zámkem *
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU*
• otvor vany
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
* pouze pro typ Armonico jednoduché

Upozornění: U modelu Armonico nelze použít sady kování Chiudiscrigno, protože nezaručují dostatečný úchop.
Je však možné požadovat přípravu pro verzi bez zámku, v takovém případě je zákazník povinen zkontrolovat kompaktibilitu vybraného zakoupeného držadla s předvrtanými otvory pro sadu 

kování Chiudiscrigno. Pouze příprava (vrtání) pro sadu kování Chiudiscrigno:
• se zámkem *
• bez zámku
• cylindrická vložka dle EU*
• otvor pro mušli
• zapuštěné držadlo
• žádný otvor
* pouze pro typ Armonico jednoduché

Posuvné pro ApplausoPosuvné pro Armonico

• Jednoduché, světlost průchodu 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, výška od 1800 do 2100 mm
• Dvojité, světlost průchodu 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, výška od 1800 do 2100 mm

• Jednoduché, světlost průchodu 600 - 800 - 1000 - 1200, výška od 1800 do 2100 mm
• Dvojité, světlost průchodu 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, výška od 1800 do 2100 mm

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Jasan v matném lesku s otevřenými póry
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL

• Stěna s omítkou 105 mm • Zděná příčka 170 mm

Dveře
Trésor

Verze

Modely

Typy
zárubně

Rozměry
Standardní

Provedení

Tloušťka stěny

Provedení 
příslušenství 
(součástí dodávky)

Typy
zavírání

Pure Linea

větší žebronízké žebro Ú zké pero

Jednoduché

Dvojité

Závěs

Jednoduché

Dvojité
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Otevírání od sebe doprava

Otevírání od sebe doleva

Otvírání Tlačit doprava

Otvírání Tlačit doleva DvojitéDvojité

Pure Linea

Šestihranné dveře, napůl posuvné, napůl otočné, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou 
buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch.
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro lesklý jasanový povrch.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, krycí pro�ly, plocha 80x10 mm s žebrem.
Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro lesklý jasanový povrch.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku 
s jasanovými dýhami pro lesklý jasanový povrch, včetně 
protiprachových kartáčků a těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti 
průchodu pomocí jednoduchého seříznutí. Lišta krycího 
pro�lu je podle přání k dispozici s 5mm klapkou nebo 
15mm žebrem.

Zárubně jsou vyrobeny převážně z MDF, s jasanovými 
dýhami pro úpravu lakovaný jasan, včetně 
protiprachových kartáčků a těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti 
průchodu pomocí jednoduchého seříznutí. Lišta 
obložky

 
pro�lu je podle přání k dispozici s perem 5 mm 

nebo 15 mm.

Voštinové dveře, napůl posuvné, napůl otočné, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou 
deskou MDF (Medium Density Fiberboard) s přírodního jasanu pro úpravu lakovaný jasan. Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na 
okrajích pro úpravu lakovaný jasan.

 

Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, ploché obložky, plocha 80x10 mm s perem. Zárubně a perem. žilkováním pro úpravu lakovaný jasan.

Trésor

Prodloužené pero

Pant
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Složení dveří

Pure Linea

Verze:
• Jednoduché křídlo otvírání dopravaJednoduché křídlo otvírání doprava
• Jednoduché křídlo otvírání doleva

Jednoduché křídlo otvírání doleva

• Dvojité křídlo

Dvojité křídlo

• Příprava otvoru volitelného držadla
• Spodní frézování pro zub kolejničky

Pouze příprava (vrtání) pro sadu Chiudiscrigno:

• bez zámku
• žádný otvor

Držadlo se dodává na vyžádání.

Posuvné pro Orbitale
Šestihranné posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z toulipier/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density 
Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro lesklý jasanový povrch.
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro lesklý jasanový povrch.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, krycí pro�ly, plocha 80x10 mm s žebrem. Zárubně a krycí pro�ly s horizontálním žilkováním pro lesklý jasanový 
povrch.

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku s jasanovými dýhami pro lesklý jasanový povrch, včetně protiprachových kartáčků a těsnění.
Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí jednoduchého seříznutí.

• Jednoduché křídlo se světlostí 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm, výška od 1800 do 2500* mm.
• Dvojité křídlo se světlostí 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, výška od 1800 do 2500* mm.
• Standardní poloměry 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 mm.
• Dveře s nestandardními poloměry mohou být vyrobeny na vyžádání.
* Pro sádrokartonovou verzi 125 je výška omezena na 2400 mm.

• Jasan s otevřenými póry matný lak
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL.

• Omítka 105/125
• Sádrokarton 125

Dveře
Trésor

Verze

Modely

Typ zárubní

Standardní rozměry

Provedení

Tloušťka stěny

Provedení příslušenství

(součástí dodávky)

Typ zámku

Jednoduché křídlo Dvojité křídlo

• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm
• Čistý zaslepený panel o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními jako dveře

Výška držadla:
• Hm=1030
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Pure Linea

Verze:
• Jednoduché křídlo otevírání dopravaJednoduché křídlo otevírání doprava
• Jednoduché křídlo oetvírání doleva

Jednoduché křídlo otevírání doleva

• Dvojité křídlo

Dvojité křídlo

• Příprava otvoru volitelného kování
• Spodní frézování pro vodící trn

Pouze příprava (vrtání) pro sadu kování 

Chiudiscrigno: • bez zámku
• žádný otvor

Klika se dodává na vyžádání.

Posuvné pro Orbitale
Voštinové posuvné dveře, rám ze spojovaného smrku nebo masivu z liliovníku/jasanu, jádro z voštiny s šestihrannou buňkou, obložené dřevotřískovou deskou MDF (Medium Density 
Fiberboard) s dekorační dýhou z přírodního jasanu pro ú pravu lakovaný jasan..
Křídlo o tloušťce 40 mm s horizontálním žilkováním na ploše a vertikálním na okrajích pro ú pravu lakovaný jasan.
Zárubně vyrobené ze spojovaného smrku včetně těsnění a kartáčku, ploché obložky 80x10 mm s žebrem. Zárubně a obložky s vertikálním žilkováním pro ú pravu lakovaný jasan..

Zárubně jsou vyrobeny převážně ze spojovaného smrku s jasanovými dýhami pro ú pravu lakovaný jasan, včetně protiprachových kartáčků a těsnění
. Zárubně je při montáži vždy nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí jednoduchého seříznutí.

• Jednoduché křídlo se světlostí 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm, výška od 1800 do 2500* mm.
• Dvojité křídlo se světlostí 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, výška od 1800 do 2500* mm.
• Standardní poloměry 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 mm.
• Dveře s nestandardními poloměry mohou být vyrobeny na vyžádání.
* Pro sádrokartonovou verzi 125 je výška omezena na 2400 mm.

• Jasan v matném laku s otevřenými póry
• Matný lak
• Lesklý lak

Standardní barvy RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na vyžádání je k dispozici celá řada barev RAL.

• Zděná příčka 105/125
• Sádrokartonová příčka 125

Dveře
Trésor

Verze

Modely

Typ zárubní

Standardní rozměry

Provedení

Tloušťka stěny

Provedení příslušenství

(součástí dodávky)

Typ zámku

Jednoduché křídlo Dvojité křídlo

• Dveřní křídlo Pure plné o tloušťce 40 mm
• Dveřní křídlo Linea plné o tloušťce 40 mm s 2 malými lakovanými frézováními v  dveří

Výška kliky: • 
Hm=1030

Trésor
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Zloženie dverí

Dvere
Trésor

Verzie

Verzia:

• Jednoduché krídlo s otváraním od seba  doprava
• Jednoduché krídlo s otváraním od seba doľava Verzia:

• Jednoduché krídlo
• Dvojité krídlo

Verzia:
• Jednoduché krídlo
• Dvojité krídlo

Modely

• Dverné krídlo Pure plné s hrúbkou 46 mm

• Dverné krídlo Linea plné s hrúbkou 46 mm s 2 malými 
zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška kľučky:
• Vm=1030

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm
• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi 
nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm

• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 
malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

Typ zárubne

Rozmery
štandard

Povrchové úpravy

Hrúbka steny • 90 až 415 mm
• stena s omietkou 90/105/125/145 mm
• sadrokartónová stena 100/125 mm
• je možné objednať zostavy pre hrubšie steny, až po maximum 415

Povrchová úprava 
príslušenstva
(súčasť dodávky)

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku.
• Zábrusy na vsunutie konzol essential
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla

Typ zámku
Zámek:
• Magnetický Mediana s otvorom na kľúč
• Magnetický Mediana s otvorom pre set WC
• Magnetický Mediana s otvorom na európsky 
cylinder*
*C ylinder sa nedodáva.
Kĺučka sa dodáva na objednávku

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:
• so zámkou
• bez zámky
• európsky valec
• otvor vaschetta
• zapustená rukoväť
• žiadny otvor
Rukoväť a zámka sa dodávajú na objednávku.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:
• so zámkou
• bez zámky
• európsky valec
• otvor vaschetta
• zapustená rukoväť
• žiadny otvor
Rukoväť a zámka sa dodávajú na objednávku.

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Inštaluje sa na essential posuvné, pri ľubovoľnej hrúbke steny dostupnej v cenníku

• Pozinkované biele závesy anuba, počet sa mení v závislosti od výšky*
• Magnetický zámok v matnom chróme, s kľúčom a protiplechom v striebornom laku * Možnosť 
objednať zapustený pánt..
Pri tomto riešení je panel v rovine so zárubňou puzdra.

Otočné Posuvné so zárubňou

Dvojité krídlo
Väčšie rebro Nízke rebro

Jednoduché krídlo

Otvorenie
potlačením doprava

pánt Anuba

zapustený pánt

p
Otváranie od seba

 doľava

Posuvné pre Essential

výrobok nevyžaduje zárubňu

• Šírka (v mm) 600 až 1 000
• Výška (v mm) 1 800 až 2 700

• Jedno krídlo, otvor 600 až 1 200* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
• Dvojité krídlo, otvor 1 200 až 2 400* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm

* pre stenu s omietkou s hrúbkou 90 mm a sadrokartón s hrúbkou 100 mm, maximálny rozmer 1 000 pre jedno krídlo a 
2 000 pre dvojité krídlo, maximálna výška 2 100 mm.

• Jedno krídlo, otvor 600 až 1 200* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
• Dvojité krídlo, otvor 1 200 až 2 400* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm

* pre sadrokartón s hrúbkou 100 mm, maximálny rozmer 1 000 pre jedno krídlo a 2 000 pre 
dvojité krídlo, maximálna výška 2 100 mm.

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

Pure Linea Pure LineaPure Linea

Voštinové dvere s falcomi na 3 stranách, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z voštiny 
šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dýhou z prírodného 
jaseňa pre úpravu lakovaný jaseň.. Krídlo s hrúbkou 46 mm s s horizontálnym žilkovaním   a s horizontálnym 
žilkovaním na okrajoch, pre úpravu lakovaný jaseň.
Zárubňa z jedľových líšt s tesnením. Koncová hrúbka rámu 40 mm.
Viacvrstvové ploché obložky s aletta, obložka 80x10 mm na boku a 70x10 mm na strane pántov..  Zárubňa a 
obložky majú vertikálne žilkovanie pre  úpravu lakovaný jaseň.

Zárubňa krídla s tesnením, plochým krycím 
profilom 70x10 mm na strane pantu, na opačnej 
strane

 
plochým 80x10 mm.

Zárubňa z líšt si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti 
a zaručuje stabilitu, ktorá nie je známa pri výrobkoch 
z masívu. Obložka s drevotrieskovou podperou.
Štandardná verzia sa dodáva s pánty Anuba.
Možnosť objednať zapustený pánt a príslušný panel.
Zárubňa sa vyrába pre steny s maximálnou hrúbkou 
415 mm.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s 
jaseňovou dyhou a s úpravou lakovaného jaseňa, 
spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu 
pri inštalácii jednoduchým odrezaním.
Rám krytu káblov je k dispozícii s 5 mm alebo s 15 
mm rebrom.

Posuvné panelové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z papiera so štruktúrou 
včelieho plástu so šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a 
dyhou z prírodného jaseňa s lakovanou povrchovou úpravou. Krídlo s hrúbkou 40 mm s vodorovnými 
letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa. Zárubňa zo 
spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché kryty 80x10 mm s rebrom. Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne 
letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

Posuvné panelové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z 
papiera so štruktúrou včelieho plástu so šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým 
panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa s lakovanou 
povrchovou úpravou. Krídlo s hrúbkou 40 mm s vodorovnými letokruhmi na plochách a 
s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

• Magnetický Mediana 
s otvorom pre 
dózický kľúč

 Magnetický 
Mediana 
s otvorom na

 

európsky cylinder

Magnetický 
Mediana s otvorom 
per set WC
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Trésor

Dvere
Trésor

Verzie

Verzia:

• Jednoduché krídlo na potlačenie doprava
• Jednoduché krídlo na potlačenie doľava Verzia:

• Jednoduché krídlo
• Dvojité krídlo

Verzia:
• Jednoduché krídlo
• Dvojité krídlo

Modely

• Pure slepý panel s hrúbkou 46 mm

• Linea slepý panel s hrúbkou 46 mm s 2 malými zábrusmi 
nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

• Dverné krídlo Pure plné s hrúbkou 40 mm
• Dverné krídlo Linea plné s hrúbkou 40 mm s 2 malými 
zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška kĺučky::
• Vm=1030

• Dverné krídlo Pure plné s hrúbkou 40 mm

• Dverné krídlo Linea plné s hrúbkou 40 
mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými 
ako dvere

Výška kĺučky:
• Vm=1030

Typ zárubne

Rozmery
Štandard

Povrchové úpravy

Hrúbka steny • 90 až 415 mm
• stena s omietkou 90/105/125/145 mm
• sadrokartónová stena 100/125 mm
• je možné objednať zostavy pre hrubšie steny, až po maximum 415

Povrchová úprava 
príslušenstva
(súčasť dodávky)

• Príprava otvoru na kovanie na 
objednávku • Vnútorný zábrus pre vodiaci 
tŕň

• Príprava otvoru na kovanie na objednávku
. • Zábrusy na vsunutie konzol essential
• Vnútorný zábrus pre vodiaci třň

Typ zámky
Zámka:
• Magnetická stredná s otvorom na kľúč
• Magnetická stredná s dvojitou západkou (wc)
• Magnetická stredná s otvorom na európsky cylinder*
*cylinder sa nedodáva
Rukoväť sa dodáva na objednávku

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania 
C hiudiscrigno:
• so zámkom
• bez zámku
• cylindrická vložka podľa EU
• otvor pre mušľu
• zapustené držadlo
• žiadny otvor
Držadlo a zámok sa dodávajú na objednávku.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania 
C hiudiscrigno:
• so zámkom
• bez zámku
• cylindrická vložka podľa EU
• otvor pre mušľu
• zapustené držadlo
• žiadny otvor
Držadlo a zámok sa dodávajú na objednávku.

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Inštaluje sa na Essential posuvné, pri ľubovoľnej hrúbke steny dostupnej v cenníku.

• Pozinkované biele závesy anuba, počet sa mení v závislosti od výšky*
• Magnetická zámka, chrómovaná matná, s kľúčom a magnetickým postriebreným bočným krytom
* Možnosť objednať zapustený záves.
Pri tomto riešení je panel v rovine so zárubňou puzdra.

Křídlové Posuvné so zárubňou

Dvojité krídlo
Väčšie rebro Nízke rebro

Jednoduché krídlo

Otvorenie
potlačením doprava

anuba

zapustený pánt

Otvorenie
potlačením doľava

Posuvné pre Essential

Výrobok nevyžaduje zárubňu.

• Šírka (v mm) 600 až 1 000
• Výška (v mm) 1 800 až 2 700

• Jedno krídlo, otvor 600 až 1 200* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
• Dvojité krídlo, otvor 1 200 až 2 400* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm

* pre murovanú priečku s hrúbkou 90 mm a sadrokartón s hrúbkou 100 mm, maximálny rozmer 1 000 pre jedno krídlo 
a 2 000 pre dvojité krídlo, maximálna výška 2 100 mm.

• Jedno krídlo, otvor 600 až 1 200* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
• Dvojité krídlo, otvor 1 200 až 2 400* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm

* pre sadrokartónovú priečku s hrúbkou 100 mm, maximálny rozmer 1 000 pre jedno 
krídlo a 2 000 pre

 
dvojité krídlo, maximálna výška 2 100 mm.

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

Pure Linea Pure LineaPure Linea

Panelové dvere s koncovými zarážkami na 3 stranách, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z 
papiera so štruktúrou včelieho plástu so šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density 
Fiberboard) a dýhou z prírodného jaseňa s lakovanou povrchovou úpravou. Krídlo s hrúbkou 46 mm s vodorovnými 
letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.
Zárubňa z jedľových líšt s tesnením na okraji zatvárania dverí. Koncová hrúbka rámu 40 mm.
Viacvrstvové kryty káblov s rebrom, viditeľné rozmery krytu 80x10 mm na boku a 70x10 mm na strane závesov. 
Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

Zárubňa krídla s tesnením, plochým krytom káblov 
70x10 mm na strane závesu, na opačnej strane 
plochým 80x10 mm.
Zárubňa z líšt si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti 
a zaručuje stabilitu, ktorá nie je známa pri výrobkoch 
z masívu. Kryty káblov s viacvrstvovým držiakom.
Štandardná verzia sa dodáva so závesmi anuba.
Možnosť objednať zapustený záves a príslušný panel.
Zárubňa sa vyrába pre steny s maximálnou hrúbkou 
415 mm.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s 
jaseňovou dyhou pre úpravu lakovaný jaseň, spolu 
s kefkou proti vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu 
pri inštalácii jednoduchým odrezaním.

Posuvné voštinové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z voštiny   so 
šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z 
prírodného jaseňa s pre úpravu lakovaný jaseň. Krídlo s hrúbkou 40 mm s horizontálnym žilkovaním   na 
plochách a s vertikálnymi na okrajoch pre úpravu lakovaný jaseň. Zárubňa zo  spájanej jedle, s tesnením a 
kefkou, ploché obložky 80x10 mm s perom. Zárubňa a obložka majú vertikálne žilkovanie,  pre  úpravu 
lakovaný jaseň.

Posuvné voštinové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z 
voštiny so šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým  panelom MDF (Medium Density 
Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa pre úpravu lakovaný jaseň. Krídlo s hrúbkou 
40 mm s horizontálnym žilkovaním na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, pre 
úpravu lakovaný jaseň.

• Magnetická stredná s 
otvorom na kľúč

Magnetická stredná 
s dvojitou 
západkou

Magnetická stredná 
s otvorom na 
európsky cylinder

Rám obložky je k dispozícii s perom 5 mm alebo 
15 mm.
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Dvere
Trésor

Posuvné pre Granluce

Jednoduché (2 krídla)

Dvojité (4 krídla)

Pratico

Pure LineaPure Linea

Verzie

Modely

Typ zárubne

Rozmery
štandard

Povrchové úpravy

Povrchová úprava 
príslušenstva

Hrúbka priečky

(súčasť dodávky)

Typ zámku 

Verzia:

• Jednoduché
• Dvojité

• Dveřní křídlo Pure plnél s hrúbkou 40 mm
• Dveřní  křídlo  Linea  plné s hrúbkou  40 mm s 2 malými  zábrusmi  nalakovanými 
ako dvere

Výška kĺučky:
• Vm=1030

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm
• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:

• Vm=1030

• Príprava otvoru na kovanie na objednávku
• Vnútorný zábrus pre vodiaci tŕň

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku.
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania 
C hiudiscrigno:
• so zámkom
• bez zámku
• cylindrická vložka podľa E U
• otvor pre mušĺu
• zapustené držadlo
• žiadny otvor

Držadlo a zámok sa dodávajú na objednávku.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:

• so zámkou
• bez zámky
• európsky valec
• otvor vaschetta
• zapustená rukoväť
• žiadny otvor

Rukoväť a zámka sa dodávajú na objednávku.

• Jednoduché (2 krídla) otvor 1 200 - 1 400 - 1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 200 - 2 400 mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
• Dvojité (4 krídla) otvor 2 400 - 2 800 - 3 200* - 3 600* - 4 000* - 4 800* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
* Pre priechod väčší ako 2 800 sa priečne nosníky a rámy dodávajú v dvoch kusoch.

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Murovaná priečka 170 mm • Stena s omietkou 170 mm

Posuvné pre Pratico

• Pratico (2 proti sebe stojace krídla)
priechod 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1 000+1 000 • 1 100+1 100 •1 200+1 200 mm.
výška 1 910 až 2 700 mm.

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

Jednoduché

Dvojité

Väčšie rebroNízke rebro
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Posuvné voštinové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z voštiny so  šesťhrannými  bunkami, s drevotrieskovým 
panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa pre  úpravu lakovaný jaseň.. Krídlo s hrúbkou 40 mm s 
horizontálnym žilkovanim  na plochách s vertikálnym na okrajoch, pre úpravu lakovaný jaseň. Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a 
kefkou, ploché obložky kryty 80x10 mm s perom..
Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, pre úpravu lakovaný jaseň.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s jaseňovou dyhou 
pre úpravu lakovaný jaseň, spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s 
tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri inštalácii 
jednoduchým odrezaním.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s jaseňovou dyhou a s 
úpravou lakovaného jaseňa, spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s 
tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri inštalácii 
jednoduchým odrezaním.
Rám krytu káblov je k dispozícii s 5 mm rebrom

Posuvné panelové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z papiera so štruktúrou včelieho plástu so šesťhrannými 
bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa s lakovanou povrchovou úpravou. Krídlo s 
hrúbkou 40 mm s vodorovnými letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché kryty 80x10 mm s rebrom.
Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

Zloženie dverí

Rám obložky je k dispozícii s perom 5 mm alebo 15 mm.

Ú zke pero Predĺžené pero
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Trésor

Dvere
Trésor

Posuvné pre Granluce

Rebro
väčšieRebro

nízke

Jednoduché (2 krídla)

Dvojité (4 krídla)

Pratico

Pure LineaPure Linea

Verzie

Modely

Typ zárubne

Rozmery
Štandard

Povrchové úpravy

Povrchová úprava 
príslušenstva

Hrúbka steny

(súčasť dodávky)

Typ zámky

Verzia:

• Jednoduché
• Dvojité

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm
• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

• Dverné krídlo Pure plné s hrúbkou 40 mm
• Dverné  krídlo  Linea  plné s hrúbkou  40 mm s 2 malými  zábrusmi  nalakovanými 
ako dvere

Výška kĺučky:
• Vm=1030

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla

• Príprava otvoru na kovanie na objednávku
• Vodiaci tŕň

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:

• so zámkou
• bez zámky
• európsky valec
• otvor vaschetta
• zapustená rukoväť
• žiadny otvor

Rukoväť a zámka sa dodávajú na objednávku.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania 
C hiudiscrigno:
• so zámkom
• bez zámku
• cylindrická vložka podľa E U
• otvor pre mušľu
• zapustené držadlo
• žiadny otvor

Držadlo a zámok sa dodávajú na objednávku.

• Jednoduché (2 krídla) otvor 1 200 - 1 400 - 1 600 - 1 800 - 2 000 - 2 200 - 2 400 mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
• Dvojité (4 krídla) otvor 2 400 - 2 800 - 3 200* - 3 600* - 4 000* - 4 800* mm. Výška 1 800 až 2 700 mm
* Pre priechod väčší ako 2 800 sa priečne nosníky a rámy dodávajú v dvoch kusoch.

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Stena s omietkou 170 mm • Stena s omietkou 170 mm

Posuvné pre Pratico

• Pratico (2 proti sebe stojace krídla)
priechod 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1 000+1 000 • 1 100+1 100 •1 200+1 200 mm.
výška 1 910 až 2 700 mm.

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

Jednoduché

Dvojité
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Posuvné panelové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z papiera so štruktúrou včelieho plástu so šesťhrannými 
bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa s lakovanou povrchovou úpravou.
Krídlo s hrúbkou 40 mm s vodorovnými letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché kryty 80x10 mm s rebrom.
Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s jaseňovou dyhou a s 
úpravou lakovaného jaseňa, spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s 
tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri inštalácii 
jednoduchým odrezaním.
Rám krytu káblov je k dispozícii s 5 mm rebrom.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s jaseňovou dyhou 
pre úpravu lakovaný jaseň, spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s 
tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri inštalácii 
jednoduchým odrezaním.

Posuvné voštinové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro voštiny  šesťhrannými  bunkami, s drevotrieskovým 
panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa pre úpravu lakovaný jaseň.  Krídlo s hrúbkou 40 mm s horizontálnym 
žilkovaním na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s vertikálnym na okrajoch pre úpravu lakovaný jaseň.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché obložky 80x10 mm s perom.
Zárubňa a obložka majú vertikálne žilkovanie pre úpravu lakovaný jaseň.

Rám obložky je k dispozícii s perom 5 mm. Ú zke pero Predĺžené pero
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Verzia:

• Jednoduché otváranie od seba vpravo
• Jednoduché otváranie od seba vľavo
• Dvojité

Verzia:

• Jednoduché otváranie potlačením doprava
• Jednoduché otváranie potlačením doľava
• Dvojité

• Dverné krídlo Pure plné s hrúbkou 40 mm
• Dverné krídlo Linea plné s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška kľučky:  
• Vm=1030

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm
• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

• Príprava otvoru na kovanie na objednávku
• Vnútorný zábrus pre vodiaci tŕň
• Zapustené pánty medzi krídlami, lesklé chrómové

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku.
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla
• Pánty medzi krídlami, lesklé chrómové

Pozor: na model Armonico sa nedajú namontovať súpravy kovania C hiudiscrigno, , pretože nezaručujú dostatočný úchop.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania Chiudiscrigno:
• so zámkom*
• bez zámku
• cylindrická vložka podľa E U *
• otvor pre mušľu
• zapustené držadlo
• žiadny otvor
* iba pre Armonico jednoduché

Pozor: na model Armonico sa nedajú namontovať sady na zatváranie dverí, pretože nezaručujú dostatočné zachytenie.
V každom prípade môžete objednať prípravu iba pre verziu bez zámky, v takom prípade musí zákazník overiť kompatibilitu zvolenej komerčne dostupnej rukoväte s otvorom pre súpravu chiudiscrigno.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:
• so zámkou *
• bez zámky
• európsky cylinder *
• otvor vaschetta
• zapustená rukoväť
• žiadny otvor
* iba pre Armonico jednoduché

Posuvné pre ApplausoPosuvné pre Armonico

• Jednoduchý otvor 600 - 800 - 1 000 - 1 200 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm
• Dvojitý otvor 1 200 - 1 600 - 2 000 - 2 400 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm

• Jednoduchý otvor 600 - 800 - 1 000 - 1 200 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm
• Dvojitý otvor 1 200 - 1 600 - 2 000 - 2 400 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Murovaná priečka 105 mm • Stena s omietkou 170 mm

Dvere
Trésor

Verzie

Modely

Typ
zárubne

Rozmery
štandard

Povrchové úpravy

Hrúbka priečky

Povrchová úprava 
príslušenstva
(súčasť dodávky)

Typ
zatváranie

Pure Linea

Rebro
väčšieRebro

nízke

Jednoduché

Dvojité

Jednoduché

Dvojité
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Otvorenie potlačením doprava

Otvorenie potlačením doľava

Otvorenie od seba vpravo

Otvorenie od seba vľavo DvojitéDvojité

Záves

Pure Linea

Voštinové dvere, z polovice posuvné a z polovice krídlové, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z voštiny so 
šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa   pre úpravu lakovaný 
jaseň.
Krídlo s hrúbkou 40 mm s horizontálnym žilkovaním plochách s vertikálnym na okrajoch pre úpravu  lakovaný jaseň. Zárubňa zo 
spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché ploché obložky 80x10 mm s perom.
Zárubňa a obložka majú vertikálne žilkovanie pre úpravu lakovaný jaseň.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s 
jaseňovou dyhou pre úpravu lakovaný jaseň, spolu s 
kefkou proti vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri 
inštalácii jednoduchým odrezaním. Rám obložky je k 
dispozícii na požiadanie s perom 5 mm alebo 15 mm. 

Zárubňa sa vyrába prevažne z MDF s jaseňovou dyhou a 
s úpravou lakovaného jaseňa, spolu s kefkou proti 
vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri 
inštalácii jednoduchým odrezaním. Rám krytu káblov je 
k dispozícii na požiadanie s 5 mm alebo s 15 mm 
rebrom.

Panelové dvere, z polovice posuvné a z polovice krídlové, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z papiera so štruktúrou včelieho plástu so šesťhrannými 
bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa s lakovanou povrchovou úpravou. Krídlo s hrúbkou 40 mm s 
vodorovnými letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché kryty 80x10 mm s rebrom. Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

Zloženie dverí

Ú zke pero Predĺžené pero

Pánt

V každom prípade môžete objednat prípravu iba pre verziu bez zámku, v takom prípade musí zákazník overit kompatibilitu zvolenej dostupného uchytu s predvŕtanými 
otvormi pre súpravu kovanie Chiudiscrigno.
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Verzia:

• Jednoduché otváranie potlačením vpravo
• Jednoduché otváranie potlačením vľavo
• Dvojité

Verzia:

• Jednoduché otváranie od seba doprava • 
Jednoduché otváranie pod seba doľava • 
Dvojité

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm
• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

• Dverné krídlo Pure plnél s hrúbkou 40 mm
• Dverné  krídlo  Linea  plné s hrúbkou  40 mm s 2 malými  zábrusmi  nalakovanými 
ako dvere

Výška kľučky:
• Vm=1030

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku.
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla
• Zapustené pánty medzi krídlami, lesklé chrómové

• Príprava otvoru na kovanie na 
objednávku • Vnútorný zábrus pre vodiaci 
tŕň
• Pánty medzi krídlami, lesklé chrómové

Pozor: na model Armonico sa nedajú namontovať sady na zatváranie dverí, pretože nezaručujú dostatočné zachytenie.
V každom prípade môžete objednať prípravu iba pre verziu bez zámky, v takom prípade musí zákazník overiť kompatibilitu zvolenej komerčne dostupnej rukoväte s otvorom pre 
súpravu chiudiscrigno.

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:
• so zámkou *
• bez zámky
• európsky cylinder *
• otvor vaschetta
• zapustená rukoväť
• žiadny otvor
* iba pre Armonico jednoduché

Pozor: na model Armonico sa nedajú namontovať súpravy kovania C hiudiscrigno, pretože nezaručujú dostatočný úchop.
V každom prípade môžete objednat prípravu iba pre verziu bez zámku, v takom prípade musí zákazník overit kompatibilitu zvolenej dostupného uchytu  s predvŕtanými otvormi  pre súpravu 
kovanie Chiudiscrigno.
Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania C hiudiscrigno:

• so zámkom*
• bez zámku
• cylindrická vložka podľa E U *
• otvor pre mušľu
• zapustené držadlo
• žiadny otvor
* iba pre Armonico jednoduché

Posuvné pre ApplausoPosuvné pre Armonico

• Jednoduchý otvor 600 - 800 - 1 000 - 1 200 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm
• Dvojitý otvor 1 200 - 1 600 - 2 000 - 2 400 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm

• Jednoduchý otvor 600 - 800 - 1 000 - 1 200 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm
• Dvojitý otvor 1 200 - 1 600 - 2 000 - 2 400 mm. Výška 1 800 až 2 100 mm

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Jaseň v matnom laku s otvorenými pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL

• Stena s omietkou 105 mm • Murovaná priečka 170 mm

Dvere
Trésor

Verzie

Modely

Typ
zárubne

Rozmery
Štandard

Povrchové úpravy

Hrúbka steny

Povrchová úprava 
príslušenstva
(súčasť dodávky)

Typ
zatváranie

Pure Linea

Rebro
väčšieRebro

nízke

Jednoduché

Dvojité

Záves

Jednoduché

Dvojité

St
ra

na
 k

ap
sy

St
ra

na
 k

ap
sy

St
ra

na
 k

ap
sy

Otvorenie od seba doprava

Otvorenie od seba doľava

Otvorenie potlačením vpravo

Otvorenie potlačením vľavo DvojitéDvojité

Pure Linea

Panelové dvere, z polovice posuvné a z polovice krídlové, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z papiera so štruktúrou 
včelieho plástu so šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa s 
lakovanou povrchovou úpravou.
Krídlo s hrúbkou 40 mm s vodorovnými letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché kryty 80x10 mm s rebrom.
Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spojovanej jedle s 
jaseňovou dyhou a s úpravou lakovaného jaseňa, spolu 
s kefkou proti vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri 
inštalácii jednoduchým odrezaním. Rám krytu káblov je 
k dispozícii na požiadanie s 5 mm alebo s 15 mm 
rebrom.

Zárubňa sa vyrába prevažne z MDF s jaseňovou dyhou 
pre úpravu lakovaný jaseň, spolu s kefkou proti 
vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri 
inštalácii jednoduchým odrezaním. Rám obložky je k 
dispozícii na požiadanie s perom 5 mm alebo 15 mm. 

Voštinové dvere, z polovice posuvné a z polovice krídlové, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z voštiny so šesťhrannými  bunkami, s drevotrieskovým 
panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa pre úpravu lakovaný jaseň. Krídlo s hrúbkou 40 mm s horizontálnym žilkovaním na plochách s
vertikálnym na okrajoch pre úpravu lakovaný jaseň
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché obložky 80x10 mm s perom. Zárubňa a obložka majú vertikálne žilkovanie pre úpravu lakovaný jaseň.

Trésor

Ú zke pero Predĺžené pero

Pánt
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Pure Linea

Verzia:
• Jedno krídlo s otváraním doprava
• Jedno krídlo s otváraním doľava
• Dvojité krídlo

Jedno krídlo s otváraním doľava

Dvojité krídlo

Jedno krídlo s otváraním doprava

• Príprava otvoru na rukoväť na objednávku.
• Vnútorný zábrus pre výstupok vodidla

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu chiudiscrigno:

• bez zámky
• žiadny otvor

Rukoväť sa dodáva na objednávku.

Posuvné pre Orbitale
Posuvné panelové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z papiera so štruktúrou včelieho plástu so šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým 
panelom MDF (Medium Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa s lakovanou povrchovou úpravou.
Krídlo s hrúbkou 40 mm s vodorovnými letokruhmi na plochách a s vertikálnymi na okrajoch, s povrchovou úpravou lakovaného jaseňa.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, ploché kryty 80x10 mm s rebrom. Zárubňa a kryt káblov majú vertikálne letokruhy, s povrchovou úpravou lakovaného 
jaseňa.

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spájanej jedle s jaseňovou dyhou a s úpravou lakovaného jaseňa, spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri inštalácii jednoduchým odrezaním.

• Jedno krídlo, otvor 600 - 700 - 800 - 900 - 1 000 mm. Výška 1 800 až 2 500* mm.
• Dvojité krídlo, otvor 1 200 - 1 400 - 1 600 - 1 800 - 2 000 mm. Výška 1 800 až 2 500* mm.
• Štandardné polomery 1 000 -1 200 -1 500 - 1 700 - 2 000 mm.
• Na objednávku sa dajú vyrobiť dvere so štandardnými aj nadštandardnými polomermi.
* Pre verziu pre sadrokartón s hrúbkou 125 mm je výška obmedzená na 2 400 mm.

• Jaseň lakované matné
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL.

• 105/125 omietka
• 125 sadrokartón

Dvere
Trésor

Verzie

Modely

Typ zárubne

Povrchové úpravy

Hrúbka priečky

Povrchová úprava príslušenstva

(súčasť dodávky)

Typ zámku

Jednoduché krídlo

ST
RA

NA
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UZ
DR

A
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RA
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UZ
DR

A

Dvojité krídlo

• Pure slepý panel s hrúbkou 40 mm
• Linea slepý panel s hrúbkou 40 mm s 2 malými zábrusmi nalakovanými ako dvere

Výška rukoväte:
• Vm=1030

Zloženie dverí

Rozmery štandard
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Pure Linea

Verzia:
• Jedno krídlo s otváraním doprava
• Jedno krídlo s otváraním doľava
• Dvojité krídlo

Jedno krídlo s otváraním doľava

Dvojité krídlo

Jedno krídlo s otváraním doprava

• Príprava otvoru na kovanie na objednávku
. • Vnútorný zábrus pre vodiaci tŕň

Iba príprava (vyvŕtanie otvorov) pre súpravu kovania C hiudiscrigno:
• bez zámku
• žiadny otvor

 Držadlo sa dodáva na objednávku.

Posuvné pre Orbitale
Posuvné panelové dvere, rám zo spájanej jedle alebo masívu ľaliovníka/jaseňa, jadro z voštiny so  šesťhrannými bunkami, s drevotrieskovým panelom MDF (Medium 
Density Fiberboard) a dyhou z prírodného jaseňa pre úpravu lakovaný jaseň.
Krídlo s hrúbkou 40 mm s vertikálnym žilkovaním na plochách vertikálnym na okrajoch pre  úpravu lakovaný jaseň.
Zárubňa zo spájanej jedle, s tesnením a kefkou, obložky 80x10 mm s perom. Zárubňa a obložka majú vertikálne žilkovanie pre úpravu lakovaný jaseň.  

Zárubňa sa vyrába prevažne zo spájanej jedle s jaseňovou dyhou pre úpravu lakovaný jaseň, spolu s kefkou proti vnikaniu prachu a s tesnením.
Zárubňa sa bude musieť vždy prispôsobiť priechodu pri inštalácii jednoduchým odrezaním.

• Jedno krídlo, otvor 600 - 700 - 800 - 900 - 1 000 mm. Výška 1 800 až 2 500* mm.
• Dvojité krídlo, otvor 1 200 - 1 400 - 1 600 - 1 800 - 2 000 mm. Výška 1 800 až 2 500* mm.
• Štandardné polomery 1 000 -1 200 -1 500 - 1 700 - 2 000 mm.
• Na objednávku sa dajú vyrobiť dvere so štandardnými aj nadštandardnými polomermi.
* Pre verziu pre sadrokartónovú priečku s hrúbkou 125 mm je výška obmedzená na 2 
400 mm.

• Jaseň v matnom laku s otvorenými  pórmi
• Lakované matné
• Lakované lesklé

Štandardné farby RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
Na objednávku je k dispozícii celá škála farieb RAL.

• 105/125 murovaná priečka
• 125 sadrokartónová priečka

Dvere
Trésor

Verzie

Modely

Typ zárubne

Štandardné rozmery

Povrchové úpravy

Hrúbka steny

Povrchová úprava príslušenstva

(súčasť dodávky)

Typ zámky

Jednoduché krídlo

ST
RA

NA
 P

UZ
DR

A

ST
RA

NA
 P

UZ
DR

A

Dvojité krídlo

• Dverné krídlo Pure plné s hrúbkou 40 mm
• Dverné  krídlo  Linea  plné s hrúbkou  40 mm s 2 malými  zábrusmi  nalakovanými 
ako dvere

Výška kľučky:
• Vm=1030

Trésor
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MDF
SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ BUŇKOVÁ KONSTRUKCE, VOŠTINA

MDF
SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ ŠTRUKTÚRA VČELIEHO PLÁSTU

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

obložek
L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 700 650 x 1 850 ÷ 2 750 655 x 1 850 ÷ 2 750 768 x 1 884 ÷ 2 784 630 x 1 810 / 2 710
Z d ivo

Murivo
90* - 105
125 - 145

* Maximální H 2 100
*Max. V 2 100

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

* Maximální H 2 100
*Max. V 2 100

700 x 1 800 ÷ 2 700 750 x 1 850 ÷ 2 750 755 x 1 850 ÷ 2 750 868 x 1 884 ÷ 2 784 730 x 1 810 / 2 710

750 x 1 800 ÷ 2 700 800 x 1 850 ÷ 2 750 805 x 1 850 ÷ 2 750 918 x 1 884 ÷ 2 784 780 x 1 810 / 2 710

800 x 1 800 ÷ 2 700 850 x 1 850 ÷ 2 750 855 x 1 850 ÷ 2 750 968 x 1 884 ÷ 2 784 830 x 1 810 / 2 710

900 x 1 800 ÷ 2 700 950 x 1 850 ÷ 2 750 955 x 1 850 ÷ 2 750 1 068 x 1 884 ÷ 2 784 930 x 1 810 / 2 710

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 050 x 1 850 ÷ 2 750 1 055 x 1 850 ÷ 2 750 1 168 x 1 884 ÷ 2 784 1 030 x 1 810 / 2 710

*1 100 x 1 800 ÷ 2 700 1 150 x 1 850 ÷ 2 750 1 155 x 1 850 ÷ 2 750 1 268 x 1 884 ÷ 2 784 1 130 x 1 810 / 2 710

*1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 250 x 1 850 ÷ 2 750 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 368 x 1 884 ÷ 2 784 1 230 x 1 810 / 2 710

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 -145 • Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

Jednoduché

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea

Jednoduché

ú zké pero
ú zke p ero

prod lou žené pero
p red ĺžené  p ero
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MDF
SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ  VOŠTINA
SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

Dvojité
Dvojité

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery  
obložek

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 250 x 1 850 ÷ 2 750 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 368 x 1 884 ÷ 2 784 630 x 1 810 / 2 710 Z d ivo
Murivo

90* - 105
125 - 145

* Maximální H 2 100
*Max. V 2 100

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

* Maximální H 2 100
*Max. V 2 100

1 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 450 x 1 850 ÷ 2 750 1 455 x 1 850 ÷ 2 750 1 568 x 1 884 ÷ 2 784 730 x 1 810 / 2 710

1 600 x 1 800 ÷ 2 700 1 650 x 1 850 ÷ 2 750 1 655 x 1 850 ÷ 2 750 1 768 x 1 884 ÷ 2 784 830 x 1 810 / 2 710

1 800 x 1 800 ÷ 2 700 1 850 x 1 850 ÷ 2 750 1 855 x 1 850 ÷ 2 750 1 968 x 1 884 ÷ 2 784 930 x 1 810 / 2 710

2 000 x 1 800 ÷ 2 700 2 050 x 1 850 ÷ 2 750 2 055 x 1 850 ÷ 2 750 2 168 x 1 884 ÷ 2 784 1 030 x 1 810 / 2 710

*2 200 x 1 800 ÷ 2 700 2 250 x 1 850 ÷ 2 750 2 255 x 1 850 ÷ 2 750 2 368 x 1 884 ÷ 2 784 1 130 x 1 810 / 2 710

*2 400 x 1 800 ÷ 2 700 2 450 x 1 850 ÷ 2 750 2 455 x 1 850 ÷ 2 750 2 568 x 1 884 ÷ 2 784 1 230 x 1 810 / 2 710

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 -145 • Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

ú zké pero
ú zke p ero

prod lou žené pero
p red ĺž ené  p ero
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Před objednáním dveří vždy proveďte měření.

0.0

MDF SPOJOVANÝ SMRK VOŠTINA

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

SPÁJANÁ JEDĽA VOŠTINA

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Essential
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Essential

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Skutečná světlost
Skutočný priechod

LR x HR

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 700 590 x 1 800 ÷ 2 700 615 x 1 795 ÷ 2 695 Z di vo
Murivo
105 - 125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

* Maximální H 2 100
*Max. V 2 100

700 x 1 800 ÷ 2 700 690 x 1 800 ÷ 2 700 715 x 1 795 ÷ 2 695

750 x 1 800 ÷ 2 700 740 x 1 800 ÷ 2 700 755 x 1 795 ÷ 2 695

800 x 1 800 ÷ 2 700 790 x 1 800 ÷ 2 700 815 x 1 795 ÷ 2 695

900 x 1 800 ÷ 2 700 890 x 1 800 ÷ 2 700 915 x 1 795 ÷ 2 695

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 990 x 1 800 ÷ 2 700 1 015 x 1 795 ÷ 2 695

*1 100 x 1 800 ÷ 2 700 1 090 x 1 800 ÷ 2 700 1 115 x 1 795 ÷ 2 695

*1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 190 x 1 800 ÷ 2 700 1 215 x 1 795 ÷ 2 695

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  • Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

Jednoduché
Jednoduché
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Před objednáním dveří vždy proveďte měření.

0.0

SPÁJANÁ JEDĽA VOŠTINA

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Essential
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Essential

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Skutečná světlost
Skutočný priechod

LR x HR

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 200 x 1 800 ÷ 2 700 615 x 1 795 ÷ 2 695 Z di vo
Murivo
105 - 125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

* Maximální H 2 100
*Max. V 2 100

1 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 400 x 1 800 ÷ 2 700 715 x 1 795 ÷ 2 695

1 600 x 1 800 ÷ 2 700 1 600 x 1 800 ÷ 2 700 815 x 1 795 ÷ 2 695

1 800 x 1 800 ÷ 2 700 1 800 x 1 800 ÷ 2 700 915 x 1 795 ÷ 2 695

2 000 x 1 800 ÷ 2 700 2 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 015 x 1 795 ÷ 2 695

*2 200 x 1 800 ÷ 2 700 *2 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 115 x 1 795 ÷ 2 695

*2 400 x 1 800 ÷ 2 700 *2 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 215 x 1 795 ÷ 2 695

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  • Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

Dvojité
Dvojité
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MDF
SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ BUŇKOVÁ KONSTRUKCE, VOŠTINA

Smer otvárania doľava

Smer otvárania doprava

SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ ŠTRUKTÚRA VČELIEHO PLÁSTU

Komerční světlost
Komerčné rozmery priechodu

L* x H

Standardní poloměry
Štandardné polomery

R

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 500

1 000 / 1 200 / 
1 500

1 700 / 2 000

Omítka
Omietka

105 - 125

700 x 1 800 ÷ 2 500

800 x 1 800 ÷ 2 500

900 x 1 800 ÷ 2 500

1 000 x 1 800 ÷ 2 500

Komerční světlost
Komerčné rozmery priechodu

L* x H

Standardní poloměry
Štandardné polomery

R

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 400

1 000 / 1 200 / 
1 500

1 700 / 2 000

Sádrokarton
Sadrokartón

125

700 x 1 800 ÷ 2 400

800 x 1 800 ÷ 2 400

900 x 1 800 ÷ 2 400

1 000 x 1 800 ÷ 2 400

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Orbitale
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Orbitale

* Komerční světlost na šířku je délka oblouku, skutečný průchod je tedy menší. 
* Komerčná šírka priechodu je dĺžka oblúka, preto budú rozmery skutočného priechodu menšie 

Jednoduché
Jednoduché
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MDF
SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ VOŠTINA
SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

Komerční světlost
Komerčné rozmery priechodu

L* x H

Standardní poloměry
Štandardné polomery

R

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 500

1 000 / 1 200 / 
1 500

1 700 / 2 000

Omítka
Omietka

105 - 125

1 400 x 1 800 ÷ 2 500

1 600 x 1 800 ÷ 2 500

1 800 x 1 800 ÷ 2 500

2 000 x 1 800 ÷ 2 500

Komerční světlost
Komerčné rozmery priechodu

L* x H

Standardní poloměry
Štandardné polomery

R

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 400

1 000 / 1 200 / 
1 500

1 700 / 2 000

Sádrokarton
Sadrokartón

125

1 400 x 1 800 ÷ 2 400

1 600 x 1 800 ÷ 2 400

1 800 x 1 800 ÷ 2 400

2 000 x 1 800 ÷ 2 400

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Orbitale
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Orbitale

*Komerční světlost na šířku je délka oblouku, skutečný průchod je tedy menší. 
* Komerčná šírka priechodu je dĺžka oblúka, preto budú rozmery skutočného priechodu menšie
. 

Dvojité
Dvojité
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Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku zmenší o 25 mm.

ú zke pero

predĺ ž ené  pero

SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 25 mm.

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Granluce
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Granluce

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery 
obložek

 

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 250 x 1 850 ÷ 2 750 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 368 x 1 884 ÷ 2 784 615 x 1 810 / 2 710

Z divo
Murivo
170

1 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 450 x 1 850 ÷ 2 750 1 455 x 1 850 ÷ 2 750 1 568 x 1 884 ÷ 2 784 715 x 1 810 / 2 710

1 600 x 1 800 ÷ 2 700 1 650 x 1 850 ÷ 2 750 1 655 x 1 850 ÷ 2 750 1 768 x 1 884 ÷ 2 784 815 x 1 810 / 2 710

1 800 x 1 800 ÷ 2 700 1 850 x 1 850 ÷ 2 750 1 855 x 1 850 ÷ 2 750 1 968 x 1 884 ÷ 2 784 915 x 1 810 / 2 710

2 000 x 1 800 ÷ 2 700 2 050 x 1 850 ÷ 2 750 2 055 x 1 850 ÷ 2 750 2 168 x 1 884 ÷ 2 784 1 015 x 1 810 / 2 710

2 200 x 1 800 ÷ 2 700 2 250 x 1 850 ÷ 2 750 2 255 x 1 850 ÷ 2 750 2 368 x 1 884 ÷ 2 784 1 115 x 1 810 / 2 710

2 400 x 1 800 ÷ 2 700 2 450 x 1 850 ÷ 2 750 2 455 x 1 850 ÷ 2 750 2 568 x 1 884 ÷ 2 784 1 215 x 1 810 / 2 710

Jednoduché
Jednoduché
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SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ VOŠTINA

Skutečný rozměr světlosti průchodu se na šířku zmenší o 25 mm.

ú zke pero predĺ ž ené  pero

SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

Skutočná šírka priechodu je zmenšená o 25 mm.

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Granluce
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Granluce

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery  
obložek

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

2 400 x 1 800 ÷ 2 700 2 450 x 1 850 ÷ 2 750 2 455 x 1 850 ÷ 2 750 2 568 x 1 884 ÷ 2 784 615 x 1 810 / 2 710

Z divo
Murivo
170

2 800 x 1 800 ÷ 2 700 2 850 x 1 850 ÷ 2 750 2 855 x 1 850 ÷ 2 750 2 968 x 1 884 ÷ 2 784 715 x 1 810 / 2 710

*3 200 x 1 800 ÷ 2 700 3 250 x 1 850 ÷ 2 750 3 255 x 1 850 ÷ 2 750 *3 368 x 1 884 ÷ 2 784 815 x 1 810 / 2 710

*3 600 x 1 800 ÷ 2 700 3 650 x 1 850 ÷ 2 750 3 655 x 1 850 ÷ 2 750 *3 768 x 1 884 ÷ 2 784 915 x 1 810 / 2 710

*4 000 x 1 800 ÷ 2 700 4 050 x 1 850 ÷ 2 750 4 055 x 1 850 ÷ 2 750 *4 168 x 1 884 ÷ 2 784 1 015 x 1 810 / 2 710

*4 400 x 1 800 ÷ 2 700 4 450 x 1 850 ÷ 2 750 4 455 x 1 850 ÷ 2 750 *4 568 x 1 884 ÷ 2 784 1 115 x 1 810 / 2 710

*4 800 x 1 800 ÷ 2 700 4 850 x 1 850 ÷ 2 750 4 855 x 1 850 ÷ 2 750 *4 968 x 1 884 ÷ 2 784 1 215 x 1 810 / 2 710

* Obložky  a příčníky dodávané ve dvou kusech -  Obložky a nosníky dodávané v dvoch častiach

Dvojité
Dvojité
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SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ VOŠTINA

doprava

doľava doprava

doľava

Príklad otvárania dverí doprava a doľava

ú zke pero predĺ ž ené  pero

SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Applauso
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Applauso

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery 
obložek

L3 x H3

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 100 650 x 1 850 ÷ 2 150 655 x 1 850 ÷ 2 150 783 x 1 884 ÷ 2 184

Z di vo  / 
Murivo

170

800 x 1 800 ÷ 2 100 850 x 1 850 ÷ 2 150 855 x 1 850 ÷ 2 150 983 x 1 884 ÷ 2 184

1 000 x 1 800 ÷ 2 100 1 050 x 1 850 ÷ 2 150 1 055 x 1 850 ÷ 2 150 1 183 x 1 884 ÷ 2 184

1 200 x 1 800 ÷ 2 100 1 250 x 1 850 ÷ 2 150 1 255 x 1 850 ÷ 2 150 1 383 x 1 884 ÷ 2 184

Jednoduché
Jednoduché
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SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Applauso
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Applauso

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

obložek
L3 x H3

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 100 1 250 x 1 850 ÷ 2 150 1 255 x 1 850 ÷ 2 150 1 368 x 1 884 ÷ 2 184

Z d ivo  / 
Murivo

170

1 600 x 1 800 ÷ 2 100 1 650 x 1 850 ÷ 2 150 1 655 x 1 850 ÷ 2 150 1 768 x 1 884 ÷ 2 184

2 000 x 1 800 ÷ 2 100 2 050 x 1 850 ÷ 2 150 2 055 x 1 850 ÷ 2 150 2 168 x 1 884 ÷ 2 184

2 400 x 1 800 ÷ 2 100 2 450 x 1 850 ÷ 2 150 2 455 x 1 850 ÷ 2 150 2 568 x 1 884 ÷ 2 184

Dvojité
Dvojité
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Príklad otvárania dverí doprava a doľava

doprava

doľava doprava

doľava

ú zké  pero

predĺ ž ené  pero

SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ ŠTRUKTÚRA VČELIEHO PLÁSTU

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Armonico
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Armonico

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery obložek

L3 x H3

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 100 650 x 1 850 ÷ 2 150 655 x 1 850 ÷ 2 150 768 x 1 884 ÷ 2 184

Z divo / Murivo
105

800 x 1 800 ÷ 2 100 850 x 1 850 ÷ 2 150 855 x 1 850 ÷ 2 150 968 x 1 884 ÷ 2 184

1 000 x 1 800 ÷ 2 100 1 050 x 1 850 ÷ 2 150 1 055 x 1 850 ÷ 2 150 1 168 x 1 884 ÷ 2 184

1 200 x 1 800 ÷ 2 100 1 250 x 1 850 ÷ 2 150 1 255 x 1 850 ÷ 2 150 1 368 x 1 884 ÷ 2 184

Jednoduché
Jednoduché
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SPOJOVANÝ SMRKVÍCEVRSTVÉ BUŇKOVÁ KONSTRUKCE, VOŠTINA

nízke rebro

väčšie rebro

SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ ŠTRUKTÚRA VČELIEHO PLÁSTU

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Armonico
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Armonico

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry krycích profilů
Vonkajšie rozmery krytu 

káblov
L3 x H3

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 100 1 250 x 1 850 ÷ 2 150 1 255 x 1 850 ÷ 2 150 1 368 x 1 884 ÷ 2 184

Omítka / Omietka
105

1 600 x 1 800 ÷ 2 100 1 650 x 1 850 ÷ 2 150 1 655 x 1 850 ÷ 2 150 1 768 x 1 884 ÷ 2 184

2 000 x 1 800 ÷ 2 100 2 050 x 1 850 ÷ 2 150 2 055 x 1 850 ÷ 2 150 2 168 x 1 884 ÷ 2 184

2 400 x 1 800 ÷ 2 100 2 450 x 1 850 ÷ 2 150 2 455 x 1 850 ÷ 2 150 2 568 x 1 884 ÷ 2 184

Dvojité
Dvojité
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SPÁJANÁ JEDĽAVIACVRSTVOVÉ VOŠTINA

ú zke p ero

p red ĺ ž ené  p ero

Posuvné dveře Trésor model Pure a Linea pro Pratico
Posuvné dvere Trésor, model Pure a Linea pre Pratico

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 
obložek

 

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 700 650 x 1 850 ÷ 2 750 655 x 1 850 ÷ 2 750 768 x 1 884 ÷ 2 784 630 x 1 810 / 2 710

Z d ivo /Murivo
17

700 x 1 800 ÷ 2 700 750 x 1 850 ÷ 2 750 755 x 1 850 ÷ 2 750 868 x 1 884 ÷ 2 784 730 x 1 810 / 2 710

800 x 1 800 ÷ 2 700 850 x 1 850 ÷ 2 750 855 x 1 850 ÷ 2 750 968 x 1 884 ÷ 2 784 830 x 1 810 / 2 710

900 x 1 800 ÷ 2 700 950 x 1 850 ÷ 2 750 955 x 1 850 ÷ 2 750 1 068 x 1 884 ÷ 2 784 930 x 1 810 / 2 710

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 050 x 1 850 ÷ 2 750 1 055 x 1 850 ÷ 2 750 1 168 x 1 884 ÷ 2 784 1 030 x 1 810 / 2 710

1 100 x 1 800 ÷ 2 700 1 150 x 1 850 ÷ 2 750 1 155 x 1 850 ÷ 2 750 1 268 x 1 884 ÷ 2 784 1 130 x 1 810 / 2 710

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 250 x 1 850 ÷ 2 750 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 368 x 1 884 ÷ 2 784 1 230 x 1 810 / 2 710
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Volba zpracování držadla Příprava Volba úchytů

Příprava pro sadu kování CHIUDISCRIGNO se zámkem nebo 
sklápěcím klíčem.

Příprava pro sadu kování CHIUDISCRIGNO s cylindrickou vložkou 

dle EU.

Příprava pro sadu kování CHIUDISCRIGNO bez zámku

Příprava otvoru pro mušli.

B ez úpravy.

Zapuštěné držadlo.
K dispozici pouze pro matná lakovaná křídla nebo pouze 
v základní barvě.

Voľba opracovania rukoväte Príprava Rukoväť, ktorú treba objednať

Príprava pre súpravu kovania CHIUDISCRIGNO so zámkom alebo 
so sklápacím kľúčom.

Príprava pre súpravu kovania CHIUDISCRIGNO s cylidrickou 
vlož kou podľa E U

Príprava pre súpravu kovania CHIUDISCRIGNO bez zámku

Príprava otvoru pre muš ľu.

Žiadne opracovanie.

Zapustená rukoväť.
K dispozícii iba pre matné lakované krídla alebo pre krídla s 
podkladovou farbou.

Příprava pro úchyty na posuvné dveře Trésor
Príprava ú c h y t ov pre pos.  dvere Trésor

Upozornění:

• U modelu Orbitale je možná pouze příprava pro sadu kování Chiudiscrigno bez zámku nebo frézování.

• U modelu Applauso a Armonico nelze použít sady kování Chiudiscrigno, kování nezaručují dostatečný úchop.
   Je však možné si vyžádat přípravu, a v takovém případě je zákazník povinen zkontrolovat kompaktibilitu 
vybraného držadla    s otvory pro  sady Chiudiscrigno.

Pozor:

• Pri m odeli O rb it al  j e m ož ná  len príprava pre sadu kovania C h iudisc rigno b ez  z á m ku al eb o fréz ovania.

• N a modely Applauso a Armonico sa nedajú namontovať s ú pravy  kovania C h iudisc rig no, , pretože nezaručujú dost at
očný  ú c h op.    V každom prípade môžete objednat prípravu iba pre verziu bez zámku, v takom prípade musí 
zákazník overit kompatibilitu zakúpeného úchytu  s predvŕtanými otvormi  pre súpravu kovanie Chiudiscrigno.

Jednoduché
Jednoduché
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Volba zpracování držadla Příprava Volba úchytů

Příprava pro sadu kování CHIUDISCRIGNO se zámkem nebo 
sklápěcím klíčem.

Příprava pro sadu kování CHIUDISCRIGNO s cylindrickou vložkou 

dle EU.

Příprava pro sadu kování CHIUDISCRIGNO bez zámku

Příprava otvoru pro mušli.

B ez úpravy.

Zapuštěné držadlo.
K dispozici pouze pro matná lakovaná křídla nebo pouze 
v základní barvě.

Voľba opracovania rukoväte Príprava Rukoväť, ktorú treba objednať

Príprava pre súpravu kovania CHIUDISCRIGNO so zámkom alebo 
so sklápacím kľúčom.

Príprava pre súpravu kovania CHIUDISCRIGNO s cylidrickou 
vlož kou podľa E U

Príprava pre súpravu kovania CHIUDISCRIGNO bez zámku

Príprava otvoru pre muš ľu.

Žiadne opracovanie.

Zapustená rukoväť.
K dispozícii iba pre matné lakované krídla alebo pre krídla s 
podkladovou farbou.

Příprava pro úchyty na posuvné dveře Trésor
Príprava ú c h y t ov pre pos.  dvere Trésor

Upozornění:

• U modelu Orbitale je možná pouze příprava pro sadu kování Chiudiscrigno bez zámku nebo frézování.

• U modelu Applauso a Armonico nelze použít sady kování Chiudiscrigno, kování nezaručují dostatečný úchop.
   Je však možné si vyžádat přípravu, a v takovém případě je zákazník povinen zkontrolovat kompaktibilitu 
vybraného držadla    s otvory pro  sady Chiudiscrigno.

Pozor:

• Pri m odeli O rb it al  j e m ož ná  len príprava pre sadu kovania C h iudisc rigno b ez  z á m ku al eb o fréz ovania.

• N a modely Applauso a Armonico sa nedajú namontovať s ú pravy  kovania C h iudisc rig no, , pretože nezaručujú dost at
očný  ú c h op.    V každom prípade môžete objednat prípravu iba pre verziu bez zámku, v takom prípade musí 
zákazník overit kompatibilitu zakúpeného úchytu  s predvŕtanými otvormi  pre súpravu kovanie Chiudiscrigno.

Dvojité
Dvojité
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MDF
SPOJOVANÝ SMRK VOŠTINA

90
 až

 41
5

Obložka na strane pántov

Obložka

Otváranie od seba doľava

Otváranie od seba doprava

SPÁJANÁ JEDĽA VOŠTINA

Otočné dveře Trésor model Pure a Linea
O t očné dvere Trésor, model Pure a Linea

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry ob lož ek
Vonkajšie rozmery ob lož ek

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

600 x 1 800 ÷ 2 700 680 x 1 840 ÷ 2 740 690 x 1 845 ÷ 2 745 805 x 1 903 ÷ 2 803 635 x 1 815 / 2 715

700 x 1 800 ÷ 2 700 780 x 1 840 ÷ 2 740 790 x 1 845 ÷ 2 745 905 x 1 903 ÷ 2 803 735 x 1 815 / 2 715

800 x 1 800 ÷ 2 700 880 x 1 840 ÷ 2 740 890 x 1 845 ÷ 2 745 1 005 x 1 903 ÷ 2 803 835 x 1 815 / 2 715

900 x 1 800 ÷ 2 700 980 x 1 840 ÷ 2 740 990 x 1 845 ÷ 2 745 1 105 x 1 903 ÷ 2 803 935 x 1 815 / 2 715

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 080 x 1 840 ÷ 2 740 1 090 x 1 845 ÷ 2 745 1 205 x 1 903 ÷ 2 803 1 035 x 1 815 / 2 715       

Obl lož k a za straně pantů
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Skrytý pant

0.0

MDF
SPOJOVANÝ SMRK VOŠTINA

Otevírání od sebe doleva

Otevírání od sebe doprava

Obložka na straně pantů

Zapustený pánt

SPÁJANÁ JEDĽA VOŠTINA

Otváranie od seba doľava

Otváranie od seba doprava

Oblož ka na strane pántov

Oblož ka

Otočné dveře Trésor se skrytými panty, model Pure a Linea
O točné dvere Trésor so zapustenými pántami, model Pure a Linea

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

600 x 1 800 ÷ 2 700 680 x 1 840 ÷ 2 740 690 x 1 845 ÷ 2 745 805 x 1 903 ÷ 2 803 615 x 1 804 / 2 704

700 x 1 800 ÷ 2 700 780 x 1 840 ÷ 2 740 790 x 1 845 ÷ 2 745 905 x 1 903 ÷ 2 803 715 x 1 804 / 2 704

800 x 1 800 ÷ 2 700 880 x 1 840 ÷ 2 740 890 x 1 845 ÷ 2 745 1 005 x 1 903 ÷ 2 803 815 x 1 804 / 2 704

900 x 1 800 ÷ 2 700 980 x 1 840 ÷ 2 740 990 x 1 845 ÷ 2 745 1 105 x 1 903 ÷ 2 803 915 x 1 804 / 2 704

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 080 x 1 840 ÷ 2 740 1 090 x 1 845 ÷ 2 745 1 205 x 1 903 ÷ 2 803 1 015 x 1 804 / 2 704

Obložka

ob lož ek
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Popis Provedení

Pant Anuba Pozinkovaný

Stříbrný lak
Bílý lak*

* Pro standardní RAL

Zámek:
satinovaný 

chróm

stříbrný
Protiplech:

 lak

Zámek:
matný chrom

Protiplech:
stříbrný lak

Zámek:
matný chrom

stříbrný
Protiplech:

 lak

Skrytý pant 
nastavitelný na 3 
osách

Magnetický zámek 
pro dozický klíč

Magnetický zámek  
pro W C  set

Magnetický zámek s 
cylindrickou vložkou 
dle EU*

* Dodávka neobsahuje cylindrickou vložku.

± 
2,

5 
m

m

± 1,5 mm ± 1 m
m

17,5

18

50

90

57

19
0

17,5

18

50

90

57

19
0

17,5

18

50

85

57

19
0

Příslušenství pro otočné dveře Trésor model Pure a Linea
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Opis Povrchové úpravy

Pánt anuba Pozinkovaný

S trieborný lak

Biely lak*

*Pre štandard. RAL

Zámek: leštený 
chróm

Protiplech:
strieborný lak

chróm matný

strieborný
Protiplech:

 lak

chrómZámok:  
matný

lakovaný
Protiplech:

 strieborný

Zapustený pánt s 
možnosťou 
nastavenia v 3 
osiach

Magnetický 
zámok pre 
dózický kľúč

Magnetický 
zámok pre WC set

* Cylinder nie je súčasťou dodávky.

± 
2,5

 m
m

± 1,5 mm ± 1 m
m

17,5

18

50

90

57

19
0

17,5

18

50

90

57

19
0

17,5

18

50

85

57

19
0

Príslušenstvo otočných dverí Trésor, model Pure a Linea

Zámok:

Magnetický zámok 
s cylidrickou 
vložkou podľa E U *
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Riešenia pre celosklenené dvere
Řešení pro celoskleněné dveře
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HLINÍK KALENÉ SKLO

L reálné=L-20

L4=L+40 Min. 60

Leptaná strana

Otevírání doleva -

Leptaná strana

L1=L+38
L2=L+55

L3=L+143

H4
=H

+1
0

H3
=H

+7
7

E1
E1

E2

H2
=H

+5
0

H1
=H

+2
3

H 
re

ál
né

=H
-5

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Příklad složení produktu:

1x sada svorek

1x hliníkové zárubně pro jednoduché křídlo

1x celoskleněné dveřní křídlo jednoduché

1x pár madel

Volitelné:

1x Slow Glass

Vždy je třeba předem informovat o použití obkladu.

Prodloužení rámu
Sada zárubní

sada úchytů

Celoskleněné dveřní křídlo jednoduché

Pár madel

Prodloužení jedné strany

Prodloužení dvou stran

80

10
~

10

Sp

90~

55

0.0

HLINÍK KALENÉ SKLO

Leptaná strana

Otváranie doľava

Leptaná strana

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Príklad zloženia výrobku:

      súprava svorky

      hliníková zárubňa jednoduché krídlo

       celosklenené dverné krídlo jednoduché

      pár držadiel

Voliteľné::

zpomalení dveřního dorazu    
spomalenie zatvárania skla

Vždy je potrebné inf ormovať o použití obkladu.

Predĺženie rámuSúprava zárubní

súprava svoriek pre sklo

\ C elosklenené dverné krídlo jednoduché

Pár držadiel

Predĺženie na jednej strane

Predĺženie na dvoch stranách

Celoskleněné posuvné dveře s hliníkovými zárubněmi
C eloskleněné p osuvné  dvere s hl.    zárubňou

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery 
oblož ek

 

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 700 638 x 1 823 ÷ 2 723 655 x 1 850 ÷ 2 750 743 x 1 877 ÷ 2 777 640 x 1 810 / 2 710 Zdivo
M urivo

90* - 105  
125 - 145

*H. max 2 100

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125
*H. max 2 100

700 x 1 800 ÷ 2 700 738 x 1 823 ÷ 2 723 755 x 1 850 ÷ 2 750 843 x 1 877 ÷ 2 777 740 x 1 810 / 2 710

750 x 1 800 ÷ 2 700 788 x 1 823 ÷ 2 723 805 x 1 850 ÷ 2 750 893 x 1 877 ÷ 2 777 790 x 1 810 / 2 710

800 x 1 800 ÷ 2 700 838 x 1 823 ÷ 2 723 855 x 1 850 ÷ 2 750 943 x 1 877 ÷ 2 777 840 x 1 810 / 2 710

900 x 1 800 ÷ 2 700 938 x 1 823 ÷ 2 723 955 x 1 850 ÷ 2 750 1 043 x 1 877 ÷ 2 777 940 x 1 810 / 2 710

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 038 x 1 823 ÷ 2 723 1 055 x 1 850 ÷ 2 750 1 143 x 1 877 ÷ 2 777 1 040 x 1 810 / 2 710

*1 100 x 1 800 ÷ 2 700 1 138 x 1 823 ÷ 2 723 1 155 x 1 850 ÷ 2 750 1 243 x 1 877 ÷ 2 777 1 140 x 1 810 / 2 710

*1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 238 x 1 823 ÷ 2 723 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 343 x 1 877 ÷ 2 777 1 240 x 1 810 / 2 710
* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 - 145 - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

Jednoduché
Jednoduché

Otváranie dopravaOtevírání doprava -
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HLINÍK KA LENÉ SKLO

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Příklad složení produktu:

2x sada svorek

1x hliníkové zárubně pro dvojitá křídla

1x celoskleněné dveřní křídlo dvojité

2x pár madel

Volitelné:

2x Slow Glass

Vždy je třeba předem informovat o použití obkladu.

Prodloužení rámu
sada zárubní pro sklo

sada ú chytů pro sklo

Pár madel

Prodloužení jedné strany

Prodloužení dvou stran

sada zárubní sklo

Dvojité skleněné křídlo

HLINÍK KALENÉ SKLO

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Príklad zloženia výrobku:

     súprava svorky

      hliníková zárubňa dvojité krídlo

      celosklenené dverné krídlo dvojité

      pár držadiel

Voliteľné:

 spomalenie dverného dorazu

Vždy je potrebné inf ormovať o použití obkladu.

Predĺženia rámusúprava zárubne pre sklo

súprava svoriky pre sklo

Pár držadiel

Predĺženie na jednej strane

Predĺženie na dvoch stranách

súprava zárubne pre sklo

Dvojité sklenené krídlo

Celoskleněné posuvné dveře s hliníkovými zárubněmi
C eloskleněné posuvné dvere s hl.  zárubňou

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery  

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 226 x 1 823 ÷ 2 723 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 334 x 1 877 ÷ 2 777 640 x 1 810 / 2 710 Zdivo
Murivo

90* - 105
125 - 145

*H. max 2 100

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125
*H. max 2 100

1 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 426 x 1 823 ÷ 2 723 1 455 x 1 850 ÷ 2 750 1 534 x 1 877 ÷ 2 777 740 x 1 810 / 2 710

1 600 x 1 800 ÷ 2 700 1 626 x 1 823 ÷ 2 723 1 655 x 1 850 ÷ 2 750 1 734 x 1 877 ÷ 2 777 840 x 1 810 / 2 710

1 800 x 1 800 ÷ 2 700 1 826 x 1 823 ÷ 2 723 1 855 x 1 850 ÷ 2 750 1 934 x 1 877 ÷ 2 777 940 x 1 810 / 2 710

2 000 x 1 800 ÷ 2 700 2 026 x 1 823 ÷ 2 723 2 055 x 1 850 ÷ 2 750 2 134 x 1 877 ÷ 2 777 1 040 x 1 810 / 2 710

*2 200 x 1 800 ÷ 2 700 2 226 x 1 823 ÷ 2 723 2 255 x 1 850 ÷ 2 750 2 334 x 1 877 ÷ 2 777 1 140 x 1 810 / 2 710

*2 400 x 1 800 ÷ 2 700 2 426 x 1 823 ÷ 2 723 2 455 x 1 850 ÷ 2 750 2 534 x 1 877 ÷ 2 777 1 240 x 1 810 / 2 710
* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 - 145 - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

Dvojité
Dvojité

zpomalení dveřního dorazu

obložek
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Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

MDF
VÍCEVRSTVÉ

úzké pero

prodloužené pero

sada zárubní pro sklo

Příklad složení produktu:

1x sada svorek

1x hliníková zárubeň pro jednoduché křídlo

1x celoskleněné dveřní křídlo jednoduché

1x pár madel

Volitelné:

1x Slow Glass
sada zárubní sklo

Skleněné křídlo jednoduché

Pár madel

KALENÉ SKLO

Leptaná strana

Otevírání doleva - Otváranie doľava Otevírání doprava - Otváranie doprava

Leptaná strana

* Zárubňa sa vždy dodáva s jednou zväčšenou stranou

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

úzke pero

predĺžené pero

súprava zárubne pre sklo

Príklad zloženia výrobku:

   súprava svorky

    hliníková zárubňa jednoduché krídlo

     celosklenené dverné krídlo jednoduché

    pár držadiel

Voliteľné:

     spomalenie dverného dorazu

VIACVRSTVOVÉ

súprava zárubne pre sklo

Jednoduché sklenené krídlo

Dvojica rukovätí

KALENÉ SKLO

Leptaná strana Leptaná strana

Celoskleněné posuvné dveře se zárubněmi potaženými melaminem
C elosklenené posuvné dvere so zárubňami potiahnut ý mi melamínom

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery
oblož ek

  

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 700 650 x 1 850 ÷ 2 750 655 x 1 850 ÷ 2 750 768 x 1 879 ÷ 2 779 640 x 1 810 / 2 710

Zdivo
M urivo

105-125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125 *
H. max 2 100

700 x 1 800 ÷ 2 700 750 x 1 850 ÷ 2 750 755 x 1 850 ÷ 2 750 868 x 1 879 ÷ 2 779 740 x 1 810 / 2 710

750 x 1 800 ÷ 2 700 800 x 1 850 ÷ 2 750 805 x 1 850 ÷ 2 750 918 x 1 879 ÷ 2 779 790 x 1 810 / 2 710

800 x 1 800 ÷ 2 700 850 x 1 850 ÷ 2 750 855 x 1 850 ÷ 2 750 968 x 1 879 ÷ 2 779 840 x 1 810 / 2 710

900 x 1 800 ÷ 2 700 950 x 1 850 ÷ 2 750 955 x 1 850 ÷ 2 750 1 068 x 1 879 ÷ 2 779 940 x 1 810 / 2 710

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 050 x 1 850 ÷ 2 750 1 055 x 1 850 ÷ 2 750 1 168 x 1 879 ÷ 2 779 1 040 x 1 810 / 2 710

*1 100 x 1 800 ÷ 2 700 1 150 x 1 850 ÷ 2 750 1 155 x 1 850 ÷ 2 750 1 268 x 1 879 ÷ 2 779 1 140 x 1 810 / 2 710

*1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 250 x 1 850 ÷ 2 750 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 368 x 1 879 ÷ 2 779 1 240 x 1 810 / 2 710

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

Jednoduché
Jednoduché

Voliteľné:

zpomalení dveřního dorazu
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úzké pero

prodloužené pero

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

MDF
VÍCEVRSTVÉ

* Zárubeň je vždy dodávána s prodloženou stranou

sada úchytů pro sklo

Příklad složení produktu:

2x sada svorek

1x hliníková zárubeň pro dvojité křídlo

1x celoskleněné dveřní křídlo dvojité

2x pár madel

Volitelné:

2x Slow Glass

sada zárubní sklo

Dvojité skleněné křídlo

Pár madel

KALENÉ SKLO

úzke pero

predĺžené pero

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

VIACVRSTVOVÉ

* Zárubňa sa vždy dodáva s jednou zväčšenou stranou

Príklad zloženia výrobku:

      súprava svorky

       hliníková zárubňa dvojité krídlo

       celosklenené dverné krídlo dvojité

      pár držadiel

Voliteľné:

       spomalenie dvernéh

súprava zárubne pre sklo

Dvojité sklenené krídlo

Dvojica rukovätí

KALENÉ SKLO

Celoskleněné posuvné dveře se zárubněmi potaženými melaminem
C elosklenené posuvné dvere so zárubňami potiahnut ými melamínom

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery  

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 250 x 1 850 ÷ 2 750 1 255 x 1 850 ÷ 2 750 1 368 x 1 879 ÷ 2 779 640 x 1 810 / 2 710
Zdivo

M urivo
105-125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

*H. max 2 100

1 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 450 x 1 850 ÷ 2 750 1 455 x 1 850 ÷ 2 750 1 568 x 1 879 ÷ 2 779 740 x 1 810 / 2 710

1 600 x 1 800 ÷ 2 700 1 650 x 1 850 ÷ 2 750 1 655 x 1 850 ÷ 2 750 1 768 x 1 879 ÷ 2 779 840 x 1 810 / 2 710

1 800 x 1 800 ÷ 2 700 1 850 x 1 850 ÷ 2 750 1 855 x 1 850 ÷ 2 750 1 968 x 1 879 ÷ 2 779 940 x 1 810 / 2 710

2 000 x 1 800 ÷ 2 700 2 050 x 1 850 ÷ 2 750 2 055 x 1 850 ÷ 2 750 2 168 x 1 879 ÷ 2 779 1 040 x 1 810 / 2 710

*2 200 x 1 800 ÷ 2 700 2 250 x 1 850 ÷ 2 750 2 255 x 1 850 ÷ 2 750 2 368 x 1 879 ÷ 2 779 1 140 x 1 810 / 2 710

*2 400 x 1 800 ÷ 2 700 2 450 x 1 850 ÷ 2 750 2 455 x 1 850 ÷ 2 750 2 568 x 1 879 ÷ 2 779 1 240 x 1 810 / 2 710

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

Dvojité
Dvojité

1x zpomalení dveřního dorazu
o dorazu

obložek
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Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

HLINÍK TVRZENÉ NEBO LAMINOVANÉ SKLO

Leptaná strana

Otvírání doleva - Otvírání doprava -

Leptaná strana

Prodloužení rámu

Prodloužení jedné strany

Prodloužení dvou stran

Vždy je potrebné informovať o použití obkladu.Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

HLINÍK TEMPEROVANÉ ALEBO VRSTVENÉ SKLO

Matované sklo

Otvorenie doľava Otvorenie doprava

Matované sklo

Predĺženie rámu

Predĺženie na jednej strane

Predĺženie na dvoch stranách

Celoskleněné posuvné dveře Acqua s hliníkovou konstrukcí
        Celosklenené p osuvné dvere Acqua s hl.  konš t rukciou 

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery 
ob ož ek

 

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 900 ÷ 2 700 638 x 1 923 ÷ 2 723 655 x 1 950 ÷ 2 750 743 x 1 982 ÷ 2 782 596 x 1 910 / 2 710
Zdivo M urivo
90* 105
125 - 145

*H. max 2 100

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125
*H. max 2 100

700 x 1 900 ÷ 2 700 738 x 1 923 ÷ 2 723 755 x 1 950 ÷ 2 750 843 x 1 982 ÷ 2 782 696 x 1 910 / 2 710

750 x 1 900 ÷ 2 700 788 x 1 923 ÷ 2 723 805 x 1 950 ÷ 2 750 893 x 1 982 ÷ 2 782 746 x 1 910 / 2 710

800 x 1 900 ÷ 2 700 838 x 1 923 ÷ 2 723 855 x 1 950 ÷ 2 750 943 x 1 982 ÷ 2 782 796 x 1 910 / 2 710

900 x 1 900 ÷ 2 700 938 x 1 923 ÷ 2 723 955 x 1 950 ÷ 2 750 1 043 x 1 982 ÷ 2 782 896 x 1 910 / 2 710

1 000 x 1 900 ÷ 2 700 1 038 x 1 923 ÷ 2 723 1 055 x 1 950 ÷ 2 750 1 143 x 1 982 ÷ 2 782 946 x 1 910 / 2 710

*1 100 x 1 900 ÷ 2 700 1 138 x 1 923 ÷ 2 723 1 155 x 1 950 ÷ 2 750 1 243 x 1 982 ÷ 2 782 1 096 x 1 910 / 2 710

*1 200 x 1 900 ÷ 2 700 1 238 x 1 923 ÷ 2 723 1 255 x 1 950 ÷ 2 750 1 343 x 1 982 ÷ 2 782 1 196 x 1 910 / 2 710

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 - 145  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

Jednoduché
Jednoduché
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L reálné=L-30
L1=L+26
L2=L+55

L3=L+134

L4=L/2-4

H4
=H

+1
0

H3
=H

+8
2

H2
=H

+5
0

H1
=H

+2
3

H

Vždy je třeba předem informovat o použití obkladu.

E1
E1

E2

80

6~

40Sp

50

0.0

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Prodloužení rámu

Prodloužení jedné strany

Prodloužení dvou stran

HLINÍK KALENÉ SKLO

Vždy je potrebné  informovať o použití obk l adu.Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Predĺženie rámu

Predĺženie na jednej strane

Predĺženie na dvoch stranách

HLINÍK KALENÉ SKLO

Celoskleněné posuvné dveře Acqua s hliníkovou konstrukcí
                 Celosklenené p osuvné dv.  Acqua s hl.  konš trukciou

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie  rozmery  

L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 900 ÷ 2 700 1 226 x 1 923 ÷ 2 723 1 255 x 1 950 ÷ 2 750 1 334 x 1 977 ÷ 2 782 596 x 1 910 / 2 710 Zdivo M urivo 
90 * -  105

125 - 145
*H. max 2 100

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125
*H. max 2 100

1 400 x 1 900 ÷ 2 700 1 426 x 1 923 ÷ 2 723 1 455 x 1 950 ÷ 2 750 1 534 x 1 977 ÷ 2 782 696 x 1 910 / 2 710

1 600 x 1 900 ÷ 2 700 1 626 x 1 923 ÷ 2 723 1 655 x 1 950 ÷ 2 750 1 734 x 1 977 ÷ 2 782 746 x 1 910 / 2 710

1 800 x 1 900 ÷ 2 700 1 826 x 1 923 ÷ 2 723 1 855 x 1 950 ÷ 2 750 1 934 x 1 977 ÷ 2 782 896 x 1 910 / 2 710

2 000 x 1 900 ÷ 2 700 2 026 x 1 923 ÷ 2 723 2 055 x 1 950 ÷ 2 750 2 134 x 1 977 ÷ 2 782 996 x 1 910 / 2 710

*2 200 x 1 900 ÷ 2 700 2 226 x 1 923 ÷ 2 723 2 255 x 1 950 ÷ 2 750 2 334 x 1 977 ÷ 2 782 1 096 x 1 910 / 2 710

*2 400 x 1 900 ÷ 2 700 2 426 x 1 923 ÷ 2 723 2 455 x 1 950 ÷ 2 750 2 534 x 1 977 ÷ 2 782 1 196 x 1 910 / 2 710

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 - 145  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125 - 145

Dvojité
Dvojité

ob lož ek
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L
Zavřené dveře

Otevřené dveře

L1=L+50
L2=L+55
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HLINÍK
MDF

VÍCEVRSTVÉ  SKLOKALENÉ 

Leptaná strana

Otevírání doleva - Otevírání doprava -

Leptaná strana

Zadní křídlo- Přední křídlo-

Tloušťka skla 10 mm Tloušťka skla 10 mm

Zatvorené dvere

Otvorené dvere

Leptaná  strana

Otvá ranie doľava Otvá ranie doprava

Leptaná  strana

Zadné krídlo Predné krídlo

Hrúbka skla 10 mm Hrúbka skla 10 mm

HLINÍKVIACVRSTVOVÉ KALENÉ SKLO

Celokleněné posuvné dveře Remix
C elosklenené pos.  dvere pre Remix

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery 

rámu
L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

L3 x H3

Velikost křídla 1
Rozmery krídla 1

L4 x H4

Velikost křídla 2
Rozmery krídla 2

L5 x H5

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200x2 000÷2 400 1 250x2 050÷2 450 1 255x2 050÷2 450 1 380x2 090÷2 490 672x2 020÷2 420 610x2 020÷2 420 Zdivo
M urivo   
105

1 400x2 000÷2 400 1 450x2 050÷2 450 1 455x2 050÷2 450 1 580x2 090÷2 490 772x2 020÷2 420 710x2 020÷2 420

1 650x2 000÷2 400 1 650x2 050÷2 450 1 655x2 050÷2 450 1 780x2 090÷2 490 872x2 020÷2 420 810x2 020÷2 420

ob lož ek
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Satinovaná strana Satinovaná strana

Otevírání od sebe doleva Otevírání od sebe doprava

L3=L+180
L2=L+90

L1=L+85
L4=L+40

44
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L reálné = L+20 80

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

HLINÍK KALENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

Satinovaná strana Satinovaná strana

Otváranie od seba doľava Otváranie od seba doprava

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

HLINÍK KALENÉ ALEBO VRSTVENÉ SKLO

Celoskleněné otočné dveře Eletta s hliníkovou konstrukcí
C elosklosklenené dveře Eletta s hl.  konš tru kc iou

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

ob lož ek
L3 x H3

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 900 ÷ 2 700 685 x 1 942 ÷ 2 742 690 x 2 045 ÷ 2 745 780 x 1 990 ÷ 2 790 640 x 1 914 ÷ 2 714

od 98 do 250
 98 až 250

700 x 1 900 ÷ 2 700 785 x 1 942 ÷ 2 742 790 x 2 045 ÷ 2 745 880 x 1 990 ÷ 2 790 740 x 1 914 ÷ 2 714

800 x 1 900 ÷ 2 700 885 x 1 942 ÷ 2 742 890 x 2 045 ÷ 2 745 980 x 1 990 ÷ 2 790 840 x 1 914 ÷ 2 714

900 x 1 900 ÷ 2 700 985 x 1 942 ÷ 2 742 990 x 2 045 ÷ 2 745 1 080 x 1 990 ÷ 2 790 940 x 1 914 ÷ 2 714

1 000 x 1 900 ÷ 2 700 1 085 x 1 942 ÷ 2 742 1 090 x 2 045 ÷ 2 745 1 180 x 1 990 ÷ 2 790 1 040 x 1 914 ÷ 2 714
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Dveře Lorica pro Surprise
Dvere Lorica pre Surprise

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

obložek
L3 x H3

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 910 ÷ 2 400 650 x 1 935 ÷ 2 425 655 x 1 960 ÷ 2 450 785 x 1 982 ÷ 2 472
Zdivo

Murivo
105

800 x 1 910 ÷ 2 400 850 x 1 935 ÷ 2 425 855 x 1 960 ÷ 2 450 985 x 1 982 ÷ 2 472

1 000 x 1 910 ÷ 2 400 1 050 x 1 935 ÷ 2 425 1 055 x 1 960 ÷ 2 450 1 185 x 1 982 ÷ 2 472

1 200 x 1 910 ÷ 2 400 1 250 x 1 935 ÷ 2 425 1 255 x 1 960 ÷ 2 450 1 385 x 1 982 ÷ 2 472

SMRK
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Sp

Vnitřní křídlo Vnější křídlo

L3=L+185
L2=L+55
L1=L+50

L reálné=L-5

35~ 100

Před objednáním dveří vždy přes ně z měřte roz měry.

HLINÍK KA LENÉ SKLO
JEDĽA

Vnútorné krídlo Vonkajšie krídlo

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

HLINÍK KALENÉ SKLO

Jednoduché
Jednoduché
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Dveře Lorica pro Surprise
Dvere Lorica pre Surprise

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Vnější rám
Vonkajšie rozmery rámu

L1 x H1

Rozměry průchodu
Rozmery otvoru

L2 x H2

Rozměry obložek
Vonkajšie rozmery 

obložek
L3 x H3

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 910 ÷ 2 400 1 250 x 1 935 ÷ 2 425 1 255 x 1 960 ÷ 2 450 1 385 x 1 982 ÷ 2 472
Zdivo

Murivo
105

1 600 x 1 910 ÷ 2 400 1 650 x 1 935 ÷ 2 425 1 655 x 1 960 ÷ 2 450 1 785 x 1 982 ÷ 2 472

2 000 x 1 910 ÷ 2 400 2 050 x 1 935 ÷ 2 425 2 055 x 1 960 ÷ 2 450 2 185 x 1 982 ÷ 2 472

2 400 x 1 910 ÷ 2 400 2 450 x 1 935 ÷ 2 425 2 455 x 1 960 ÷ 2 450 2 585 x 1 982 ÷ 2 472
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L3=L+185
L2=L+55
L1=L+50

L

35~ 35~ 100

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

SMRKHLINÍK KA LENÉ SKLO

Vnitřní křídlo Vnější křídlo

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

JEDĽAHLINÍK KALENÉ SKLO

Vnútorné krídlo Vonkajšie krídlo

Dvojité
Dvojité
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Celoskleněné posuvné dveře pro Essential
C elosklenené pos.  dvere pre Essential

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Skutečná světlost
Skutočný priechod

LR x HR

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 800 ÷ 2 700 590 x 1 800 ÷ 2 700 640 x 1 770 ÷ 2 670
Zdivo

Murivo
105 - 125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

*H. max 2 100

700 x 1 800 ÷ 2 700 690 x 1 800 ÷ 2 700 740 x 1 770 ÷ 2 670

750 x 1 800 ÷ 2 700 740 x 1 800 ÷ 2 700 790 x 1 770 ÷ 2 670

800 x 1 800 ÷ 2 700 790 x 1 800 ÷ 2 700 840 x 1 770 ÷ 2 670

900 x 1 800 ÷ 2 700 890 x 1 800 ÷ 2 700 940 x 1 770 ÷ 2 670

1 000 x 1 800 ÷ 2 700 990 x 1 800 ÷ 2 700 1 040 x 1 770 ÷ 2 670

*1 100 x 1 800 ÷ 2 700 1 090 x 1 800 ÷ 2 700 1 140 x 1 770 ÷ 2 670

*1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 190 x 1 800 ÷ 2 700 1 240 x 1 770 ÷ 2 670

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

H4
=H

-3
0

HR
=H

0.0

Sada svorek sklo + sada krytu

10
~

Sada kompenzačních pro�lů pro 
jednoduché dveřní křídlo

10

Sp

90~

LR=L-10

L4=L+40

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Příklad složení produktu:

1x sada svorek pro celoskleněné dveřní křídlok

1x horní krycí lišta

1x sada kompenzačních pro�lů pro jednoduché dveřní křídlo

1x celoskleněné dveřní křídlo Essential jednoduché

1x pár madel

Volitelné:

1x Slow Glass

Skleněné křídlo jednoduché

Pár držadel

Leptaná strana

Otevírání doleva -

Leptaná strana

HLINÍK KALENÉ SKLO

Súprava svorky pre sklo + 
súprava krytu

Súprava kompenzačných profilov pre jednoduché dverné krídlo

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Príklad zloženia výrobku:

      súprava svorky

      súprava krytu

       súprava kompenzačných profilov pre jednoduché dverné krídlo

       celosklenené dverné krídlo Essential jednoduché

      pár držadiel

Voliteľné:

       spomalenie dverného dorazu

Jednoduché sklenené krídlo

Dvojica rukovätí

Leptaná strana

Otváranie doľava

Leptaná strana

HLINÍK KALENÉ SKLO

Jednoduché
Jednoduché

zpomalení dveřního dorazu

Otevírání doprava - Otváranie doprava
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Celoskleněné posuvné dveře pro Essential
C eloskleněné pos.  dvere pre Essential

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Skutečná světlost
Effective opening 

dimensions
LR x HR

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 x H4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 200 x 1 800 ÷ 2 700 640 x 1 770 ÷ 2 670
Zdivo

Murivo
105 - 125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

*H. max 2 100

1 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 400 x 1 800 ÷ 2 700 740 x 1 770 ÷ 2 670

1 600 x 1 800 ÷ 2 700 1 600 x 1 800 ÷ 2 700 840 x 1 770 ÷ 2 670

1 800 x 1 800 ÷ 2 700 1 800 x 1 800 ÷ 2 700 940 x 1 770 ÷ 2 670

2 000 x 1 800 ÷ 2 700 2 000 x 1 800 ÷ 2 700 1 040 x 1 770 ÷ 2 670

*2 200 x 1 800 ÷ 2 700 2 200 x 1 800 ÷ 2 700 1 140 x 1 770 ÷ 2 670

*2 400 x 1 800 ÷ 2 700 2 400 x 1 800 ÷ 2 700 1 240 x 1 770 ÷ 2 670

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

H4
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0

HR
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Dvojité skleněné křídlo

10

Sp

90~

LR=L

L4=L/2+40

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Sada svorek sklo + sada krytu
Příklad složení produktu:

2x sada svorek

2x sada krytu

1x sada kompenzačních pro�lů pro dvojité křídla

1x celoskleněné dveřní křídlo Essential dvojité

2x pár madel

Volitelné:

2x Slow Glass

Sada kompenzačních pro�lů pro dvojitá 
křídla

Pár madel

HLINÍK KALENÉ SKLO

Dvojité sklenené krídlo

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Súprava svorky pre sklo + 
súprava krytu

Príklad zloženia výrobku:

      súprava svorky

       súprava krytu

       celosklenené dverné krídlo Essential dvojité

        dvojité sklenené krídlo Essential

      pár držadiel

Voliteľné:

 spomalenie dverného dorazu

Súprava kompenzátorov dvojitého krídla

Pár držadiel

HLINÍK KALENÉ SKLO

Dvojité
Dvojité

zpomalení dveřního dorazu
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Vg Vi Vm VgViVm

Vg Vi Vm

29.5 29.5

Vg Vi Vm

L4=L/3+30

H4
=H

-1
3

H5
=H

-1
3

L5=L/3+30L6=L/3+80

H6
=H

-1
3

140140140140 140140

Ot
vo

r p
ro

 o
m

ez
en

é z
as

un
ut

í k
říd

la

Kalené sklo 10 mm Kalené sklo 10 mmH
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Vg
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L

Vm

Vi

Vg

Zcela zasunovatelné dveře

Částečně zasunovatelné dveře (toto řešení snižuje průchod o cca 100 mm)

Pro úplné zasunutí

Pro částečné zasunutí

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Leptaná strana

Otevírání doleva - Otevírání doprava -

Leptaná strana

HLINÍK KALENÉ SKLO
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Kalené sklo 10 mm Kalené sklo 10 mm Kalené sklo 10 mm 

Dvere na úplné zasunutie

Dvere na čiastočné zasunutie (toto riešenie zmenšuje priechod o približne 100 mm)

Na úplné zasunutie

Na čiastočné zasunutie

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Leptané sklo

Otvá ranie doľava Otvá ranie doprava

Leptané sklo

HLINÍK KALENÉ SKLO

Celoskleněné posuvné dveře pro Trial
C elosklenené pos.  dvere pre Trial

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Velikost křídla Vm
Rozmery krídla VM

L4 xH4

Velikost křídla Vi
Dor measurement VI

L5 x H5

Velikost křídla Vg
Rozmery krídla VG

L6 x H6

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 650 x 2 100 580 x 2 087 580 x 2 087 630 x 2 087

Zdivo
M urivo

140

Sádrokarton
Sadrokartón

158

1 800 x 2 100 630 x 2 087 630 x 2 087 680 x 2 087

1 950 x 2 100 680 x 2 087 680 x 2 087 780 x 2 087

2 100 x 2 100 730 x 2 087 730 x 2 087 780 x 2 087

2 250 x 2 100 780 x 2 087 780 x 2 087 830 x 2 087

2 400 x 2 100 830 x 2 087 830 x 2 087 880 x 2 087

2 550 x 2 100 880 x 2 087 880 x 2 087 930 x 2 087

2 700 x 2 100 930 x 2 087 930 x 2 087 980 x 2 087

2 850 x 2 100 980 x 2 087 980 x 2 087 1 030 x 2 087

Kalené sklo 10 mm
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Zadní křídlo - Přední křídlo -
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Sp

Zavřené dveře-

Otevřené dveře-

10

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

Leptaná strana

Otvírání doleva - Otvírání doprava -

Leptaná strana

HLINÍK KALENÉ SKLO

Zadné krídlo Predné krídlo

Zatvorené dvere

Otvorené dvere

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

Kalené sklo 10 mm Kalené sklo 10 mm

Otvorenie doľava Otvorenie doprava

Leptaná strana

HLINÍK KALENÉ SKLO

Leptaná strana

Celoskleněné posuvné dveře pro Dual
C elosklenené pos.  dvere pre Dual

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Velikost křídla 1
Rozmery krídla 1

L4 x H4

Velikost křídla 2
Rozmery krídla 2 

L5 x H5

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 2 000 ÷ 2 400 672 x 1 987 ÷ 2 387 610 x 1 987 ÷ 2 387 Zdivo
M uri vo

105
1 400 x 2 000 ÷ 2 400 772 x 1 987 ÷ 2 387 710 x 1 987 ÷ 2 387

1 600 x 2 000 ÷ 2 400 872 x 1 987 ÷ 2 387 810 x 1 987 ÷ 2 387

Kalené sklo 10 mm Kalené sklo 10 mm
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L4=L+10

LR=L-10

20

Sp 40
45

H4
=H

-5

H1
=H

R

6~

0.0

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

HLINÍK KALENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

Otevírání doleva - Otevírání doprava -

Satinovaná strana Satinovaná strana

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

HLINÍK KALENÉ ALEBO VRSTVENÉ SKLO

Otváranie doľava Otváranie doprava

Satinovaná strana Satinovaná strana

Celoskleněné posuvné dveře Acqua s hliníkovou konstrukcí pro Essential
Posuvné dvere Acqua zo skla a hliníka pre Essential

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Skutečná světlost
Skutočný priechod

LR x HR

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 xH4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

600 x 1 900 ÷ 2 700 590 x 1 900 ÷ 2 700 610 x 1 895 ÷ 2 695

Zdivo
Murivo
105 - 125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

*H. max 2 100

700 x 1 900 ÷ 2 700 690 x 1 900 ÷ 2 700 710 x 1 895 ÷ 2 695

750 x 1 900 ÷ 2 700 740 x 1 900 ÷ 2 700 760 x 1 895 ÷ 2 695

800 x 1 900 ÷ 2 700 790 x 1 900 ÷ 2 700 810 x 1 895 ÷ 2 695

900 x 1 900 ÷ 2 700 890 x 1 900 ÷ 2 700 910 x 1 895 ÷ 2 695

1 000 x 1 900 ÷ 2 700 990 x 1 900 ÷ 2 700 1 010 x 1 895 ÷ 2 695

*1 100 x 1 900 ÷ 2 700 1 090 x 1 900 ÷ 2 700 1 110 x 1 895 ÷ 2 695

*1 200 x 1 900 ÷ 2 700 1 190 x 1 900 ÷ 2 700 1 210 x 1 895 ÷ 2 695

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

Jednoduché
Jednoduché
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L4=L/2+15

LR=L

20

Sp 40

45

H4
=H

-5

HR
=H

6~

0.0

Před objednáním dveří vždy přesně změřte rozměry.

HLINÍK KALENÉ NEBO VRSTVENÉ SKLO

Pred objednaním dverí vždy presne odmerajte rozmery.

HLINÍK KALENÉ ALEBO VRSTVENÉ SKLO

Celoskleněné posuvné dveře Acqua s hliníkovou konstrukcí pro Essential
Posuvné dvere Acqua zo skla a hliníka pre Essential

Světlost průchodu
Rozmery priechodu

L x H

Skutečná světlost
Skutočný priechod

LR x HR

Velikost křídla
Rozmery krídla

L4 xH4

Tloušťka stěny
Hrúbka steny

Sp

1 200 x 1 900 ÷ 2 700 1 200 x 1 900 ÷ 2 700 615 x 1 895 ÷ 2 695
Zdivo

Murivo
105 - 125

Sádrokarton
Sadrokartón
100* - 125

*H. max 2 100

1 400 x 1 900 ÷ 2 700 1 400 x 1 900 ÷ 2 700 715 x 1 895 ÷ 2 695

1 600 x 1 900 ÷ 2 700 1 600 x 1 900 ÷ 2 700 815 x 1 895 ÷ 2 695

1 800 x 1 900 ÷ 2 700 1 800 x 1 900 ÷ 2 700 915 x 1 895 ÷ 2 695

2 000 x 1 900 ÷ 2 700 2 000 x 1 900 ÷ 2 700 1 015 x 1 895 ÷ 2 695

*2 200 x 1 900 ÷ 2 700 2 200 x 1 900 ÷ 2 700 1 115 x 1 895 ÷ 2 695

*2 400 x 1 900 ÷ 2 700 2 400 x 1 900 ÷ 2 700 1 215 x 1 895 ÷ 2 695

* Pouze pro tloušťku stěny 105 - 125  - Iba pre stenu s hrúbkou 105 – 125

Dvojité
Dvojité
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POSUVNÉ SYSTÉMY
POSUVNÉ SYSTÉMY
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Široká konzole s kotvením na stěnu model SC 750  
               Široká konzola pre kotvenie na stenu, model SC 750

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m

ax
 2

70
0 

m
m

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m

ax
 2

70
0 

m
m

S =20

80
32

31

42

94

20

15
10

10

20

H = výška prostoru
hv=H+21

35

±4

Ø 4

26

50

Unašeč dveří

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Doporučené sklo: kalené 10 mm

H = výška prostoru

VM

LV LV
LG

VMVM

LV LA
LG

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Doporučená poloha svorky

Unásač dverí

Odporúčané prekrytie na strane 
kľučky
S =20 mm

      Odporúčané sklo: kalené 10 mm

výška priestoru

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s dverami

Odporúčaná poloha svorky

80
32

31

42

94

20

15
10

10

20

H = výška prostoru
hv=H+21

35

±4

Ø 4

26

50

Kolejnička na podlaze

Doporučené překrytí na straně úchytu
S = 20 m 

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

         LV = LG -50
         2

-S

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

VM

LV LV
LG

VMVM

LV LA
LG

Unašeč dveí na podlaze o šířce 50 mm 

zarovnaný se dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Unašeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný se dveřmi

Doporučená poloha svorky

Lišta na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane úchytu
S =20 mm

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

Výška priechodu

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Odporúčaná poloha svorky

Důležité upozornění-  Dôležité

Při použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení  délky  dráhy LG o tuto vzdálenost.
Pri použití úcyhtu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k  zníženiu dĺžky dráhy LG o tuto vzdálenost.

Schéma otevírání -  Schéma otvárania

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

Posuvné křídlo -  Posuvné krídlo

Maximální šířka prostoru 955 mm -  Maximálna šírka priestoru 955 mm

Jednoduché
Jednoduché

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

S = překrytí na straně úchytu
       prekrytie na strane úchytu
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Široká konzole s kotvením na stěnu, model SC 750
Široká konzola pre kotvenie na stenu, model SC 750

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m

ax
 2

70
0 

m
m

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m

ax
 2

70
0 

m
m

S =20

80
32

31

42

94

20

15
10

10

20

H = výška prostoru
hv=H+21

35

±4

Ø 4

26

50

Kolejnička na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

VM

LV LV
LG

VMVM

LV LA
LG

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Unašeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unašeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Doporučená poloha svorky

Lišta na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane 
kľučky
S =20 mm

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

Výška priechodu

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s dverami

Odporúčaná poloha svorky

80
32

31

42

94

20

15
10

10

20

H = výška prostoru
hv=H+21

35

±4

Ø 4

26

50

Unašeč dveří na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Doporučené sklo: kalené 10mm

H = výška prostoru

VM

LV LV
LG

VMVM

LV LA
LG

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Doporučená poloha svorky

Unášač dverí na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane 
kľučky
S =20 mm

Odporúčané sklo:  kalené 10 mm

výška priestoru

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s dverami

Odporúčaná poloha svorky

Důležité upozornění-  Dôležité

Při použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť..

Schéma otevření - Schéma otvorenia

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeci dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášač dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

2 posuvná křídla - 2 posuvné krídla

Maximální šířka prostoru 1 950 mm -  Maximálna šírka priestoru 1 950 mm

Dvojité
Dvojité

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod
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Široká konzole s kotvením do stropu, model SC 770
Široká konzola pre ukotvenie do stropu, model SC 770

S =20

8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m

ax
 2

70
0 

m
m

m
ax

 2
70

0 
m

m

10

10

hv=H-74

95

64

35

22.5
45

17

22

±4

Ø 4

26

50

VM

LV LV
LG

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

VMVM

LV LA
LG

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Unášeč dveří na podlaze

Doporučená poloha svorky

Doporučené sklo: kalené 10mm

H = výška prostoru

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Unášač dverí na podlahe

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

        výška priestoru

Odporúčané prekrytie na 
strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s 
dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Maximální šířka prostoru 955 mm - Maximálna šírka priestoru 955 mm

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť.

10

10

hv=H-74

95

64

35

22.5
45

17

22

±4

Ø 4

26

50

VM

LV LV
LG

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

VMVM

LV LA
LG

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Kolejnička na podlaze

Doporučená poloha svorky

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Doporučené překrytí 
na straně úchytu
S = 20 mm 

Unašeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unašeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Lišta na podlahe

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

V = Výška priechodu

Odporúčané prekrytie na
strane úchytu
S =20 mm

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s 
dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Schéma otevření - Schéma otvorenia

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri  unášača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

Posuvné křídlo - Posuvné krídlo

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

S = překrytí na straně úchytu
       prekrytie na strane úchytu

Jednoduché
Jednoduché
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Široká konzole s kotvením do stropu, model SC 770
Široká konzola pre kotvenie  do stropu, model SC 770

S =20

8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m

ax
 2

70
0 

m
m

m
ax

 2
70

0 
m

m
10

10

hv=H-74

95

64

35

22.5
45

17

22

±4

Ø 4

26

50

VM

LV LV
LG

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

VMVM

LV LA
LG

LV

H

LG =2 LV +100

LA = LV = LG -100
2

VM = LV +50
2

135
73 125

4322

71

Unašeč dveří na podlaze

Doporučená poloha svorky

Doporučené sklo: kalené 10mm 

H = výška prostoru

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Unášač dverí na podlahe

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

        výška priestoru

Odporúčané prekrytie na 
strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s 
dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

10

10

hv=H-74

95

64

35

22.5
45

17

22

±4

Ø 4

26

50

VM

LV LV
LG

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50

LV = LG -50
2

-S

VMVM

LV LA
LG

LV

H
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Kolejnička na podlaze

Doporučená poloha svorky

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně s 
dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Lišta na podlahe

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

V = Výška priechodu

Odporúčané prekrytie na 
strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Maximální šířka prostoru 1 950 mm - Maximálna šírka priestoru 1 950 mm

Schéma otevření - Schéma otvorenia

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

2 posuvná křídla - 2 posuvné krídla

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť.

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

Dvojité
Dvojité
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H
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Doporučená poloha svorky

Doporučené sklo: kalené 10mm

H = výška prostoru

Unášeč dveří na podlaze

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

         výška priestoru

Unášač dverí na podlahe

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami
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LV=LG LV=LG

VM VF

VM = VF = LV +25 LA = LV -VF

VM VM

LV=LG LV=LG

VF VF
LA

LV

H

LA = LV -2 VF

2

VM = VF = LV +25
4
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Doporučená poloha svorky

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Kolejnička na podlaze

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

         Výška priechodu

Lišta na podlahe

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

 Široká konzole s kotvením do stropu s fixním sklem, 
 model SC 777
     Široká konzola pre kotvenie do stropu s fixným sklom, 

        model SC 777

Schéma otevírání - Schéma otvárania

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

Posuvné křídlo - Posuvné krídlo

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť.

Maximální šířka prostoru 2 000 mm - Maximálna šírka priestoru 2 000 mm

VM = sklo s úchytem
           dvere s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

Jednoduché
Jednoduché
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Doporučená poloha svorky

Doporučené sklo: kalené  10 mm

H = výška prostoru

Unášeč dveří na podlaze

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

         výška priestoru

Unášač dverí na podlahe

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami
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H
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Doporučená poloha svorky

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Kolejnička na podlaze

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Odporúčaná poloha svorky

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

         Výška priechodu

Lišta na podlahe

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, 
umiestniť zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

8 - 12  mm 

max.
 100 kg

8 - 12  mm 

max.
 100 kg m
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Široká konzole s kotvením do stropu s fixním sklem, 
model SC 777
     Široká konzola pre kotvenie do stropu s fixním sklom, model SC 777

Schéma otevírání - Schéma otvárania

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří v
některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášača  dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

2 posuvná křídla - 2 posuvné krídla

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť.

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

Dvojité Maximální šířka prostoru 4 000 mm - Maximálna šírka priestoru 4 000 mm

Dvojité
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Konzole s viditelnými svorkami s kotvením na stěnu,
model SC 31
                 Konzola s viditeľnými svorkami pre kotvenie na stenu,
                 model SC 31

S =20

6 - 10  mm 

max.
 100 kg m
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Doporučené sklo: kalené 10 mm 

H = výška prostoru

Unášeč dveří na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 
mm zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

     výška priestoru

Unášač dverí na podlahe

Odporúčané prekrytie na 
strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané 
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami
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H
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Schéma výřezu ve skle

VM

LV LV
LG

VMVM

LV LA
LG

Děrovací schéma sklo

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Kolejnička na podlaze

Doporučené překrytí  na 
straně úchytu
S = 20 mm 

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

     Výška priechodu

Lišta na podlahe

Odporúčané prekrytie na
strane úchytu
S =20 mm

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané 
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Maximální šířka prostoru 955 mm - Maximálna šírka priestoru 955mm

Schéma otevírání - Schéma otvárania

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

Posuvné křídlo - Posuvné krídlo

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť..

Jednoduché
Jednoduché

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

S = překrytí na straně úchytu
       prekrytie na strane úchytu
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Konzole s viditelnými svorkami s kotvením na stěnu,  
model SC 31
             Konzola s viditeľnými svorkami pre kotvenie na stenu,  
             model SC 31

Viditelné úchyty na stěnu model SC 31

S =20

6 - 10  mm 

max.
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H
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LV LV
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LV LA
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Schéma výřezu ve skle

Doporučené slo: kalené 10 mm

H = výška prostoru

Unášeč dveří na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 
mm zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

     výška priestoru

Unášač dverí na podlahe

Odporúčané prekrytie na 
strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané 
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

27
10

43

31

20

15
10

10

20

hv=H-10

35 Ø 4

26

50

VM = LV +50+ S LG =2 ( LV + S )+50
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H
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Děrovací schéma sklo

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Kolejnička na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 
mm zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

     Výška priechodu

Lišta na podlahe

Odporúčané prekrytie na 
strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Maximální šířka prostoru 1 950 mm - Maximálna šírka priestoru 1 950 mm

Schéma otevření - Schéma otvorenia

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri  unášača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

2 posuvná křídla - 2 posuvné krídla

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť..

VM = sklo s úchytem
           sklo s úcyhtom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

Dvojité
Dvojité
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Konzole s viditelnými svorkami ke kotvení do stropu,
model SC 21

Konzola s viditeľnými svorky pre kotvenie do stropu,
model SC 21

6 - 10  mm 

max.
 100 kg m
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Schéma výřezu ve skle

Doporučené sklo: kalené 10 mm 

H = výška prostoru

Unášeč dveří na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

        výška priestoru

Unášač dverí na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami
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Děrovací schéma sklo

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Kolejnička na podlaze

Dopručené překrytí na straně úchytu
S = 20 mm 

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

        Výška priechodu

Lišta na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane úchytu 
S =20 mm

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlahe i s šírkou 50 mm, 
zarovnaný s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Maximální šířka prostoru 955 mm - Maximálna šírka priestoru 955 mm

Schéma otevření - Schéma otvorenia

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri  únašača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

Posuvné křídlo - Posuvné krídlo

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť.

Jednoduché
Jednoduché

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
          priechod

S = překrytí na straně úchytu
       prekrytie na strane úchytu
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Konzole s viditelnými svorkami ke kotvení do stropu,
model SC 21

Konzola s viditeľnými svorky pre kotvenie do stropu,
model SC 21

6 - 10  mm 

max.
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Schéma výřezu ve skle

Doporučené sklo: kalené 10 mm 

H = výška prostoru

Unášeč dveří na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: kalené 10 mm

        výška priestoru

Unášač dverí na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané
s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami
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Děrovací schéma sklo

Doporučeno 10mm tvrzené sklo

H = výška prostoru

Kolejnička na podlaze

Překrytí strana držadla
S = 20 mm doporučeno

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm 
zarovnaně s dveřmi

Kolejnička na podlaze o šířce 50 mm zarovnaně
s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Unášeč dveří na podlaze o šířce 50 mm
zarovnaný s dveřmi

Schéma vyvŕtania otvorov do skla

Odporúčané sklo: temperované 10 mm

        Výška priechodu

Lišta na podlahe

Odporúčané prekrytie na strane kľučky
S =20 mm

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť 
zarovnané s dverami

Lišta na zemi s šírkou 50 mm, umiestniť zarovnané
s dverami

Unášačč dverí  na podlehe i s šírkou 50 mm, za
rovnaný s dverami

Unášačč dverí  na podlehe i s šírkou 

50 mm, zarovnaný s dverami

Maximální šířka prostoru 1 950 mm - Maximálna šírka priestoru1 950 mm

Schéma otevírání - Schéma otvárania

Volba délky dráhy závisí na šířce skleněného panelu. Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří
dveří může v některých případech ovlivnit způsob otevírání.
Voľba dĺžky dráhy  závisí od šírky skleneného panela. Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri únašača dverí na podlahe a že úchyt na
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

2 posuvná křídla - 2 posuvné krídla

Důležité upozornění - Dôležité

Při  použití úchytu zvažte vhodnou vzdálenost od okraje skla, neboť tím dojde ke snížení délky dráhy LG. o tuto vzdálenost.
Pri použití úchytu treba zohľadniť vzdialenosť od okraja skla, pretože tým dôjde k zníženiu dĺžky  dráhy  LG o tuto vzdialenosť.

VM = sklo s úchytem
           sklo s úchytom

LV = šířka otvoru
          šírka otvoru

LG = délka dráhy
          dĺžka dráhy

LA = čistý průchod
         priechod

Dvojité
Dvojité
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Tyčový posuvný systém s kotvením na stěnu, model SC 2 000
Tyčový posuvný systém pre kotvenie na stěnu, model SC 2 000

10 - 12  mm 

max.
 80 kg m
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Na obrázku je znázorněna montáž na stěnu lišty pro JEDNO KŘÍDLO.
Při umístění prvního otvoru je třeba zvážit výšku A (doporučeno 60 mm) od horního okraje prostoru a B
(doporučeno 100 mm) od bočního okraje prostoru. Další otvory se získají podle volby hodnoty C.

- Pro délku 2 000 mm: C (doporučeno) = 560 mm s minimálně 4 úchyty.

Schéma zobrazuje montáž  na stenu pre JEDNO KRÍDLO.
Pri určení miesta pre prvý otvor zohľadnite výšku A (odporúčaná 60 mm) od horného okraja priechodu a B
(odporúčaná 100 mm) od bočného okraja priechodu. Ostatné otvory treba urobiť podľa voľby hodnoty C.

- Pre dĺžku 2 000 mm: C (odporúčaná) = 560 mm s minimálne 4 upevneniami.

Doporučené schéma pro upevnění tyčového posuvného systému s kotvením na stěnu, jedno křídlo
Odporúčaná schéma na pripevnenie tyčového posuvného systému pre kotveniena stenu, 
jednokrídlo 

Maximální šířka prostoru 1 000 mm - Maximálna šírka priestoru 1 000 mm

Jednoduché
Jednoduché
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Pro určení výšky skleněného panelu postupujte následovně:
změřte délku od středu vrtání, kde bude umístěn distanční sloupek pro kolejnici, až k zemi a odečtěte 36 mm.
Z obrázku je vidět, že kolejnice je umístěna v předem určené výšce A, kde se doporučuje vyvrtat otvor 60 mm nad světlostí průchodu: tedy aby 
skleněná deska přesahovala asi o 31 mm horní okraj prostoru.

Když už známe světlou výšku a víme, že kolejnice je umístěna ve vzdálenosti A, stačí provést následující výpočet: VÝŠKA PROSTORU + A (doporučeno 
60 mm) - 36 mm = VÝŠKA SKLENĚNÉHO PANELU.
To platí pouze tehdy, pokud je kolejnice správně umístěna. Pro určení šířky skleněného panelu postupujte následovně: změřte šířku prostoru a 
přidejte 80 mm.
Níže uvedený obrázek ukazuje schéma vrtání skleněného panelu v případě zavírání zprava doleva, s ohledem na překrytí 50 mm na straně kolejnice 
na podlaze a 30 mm na druhé straně. Při opačném zavírání se musí schéma číst obráceně, pravá strana se stane levou a levá strana je nyní pravou 
stranou.

Pri určovaní výšky skleneného panela dodržte nasledujúci postup:
odmerajte vzdialenosť od stredu otvoru, kde sa umiestni rozpera pre koľajničku, až po zem a odpočítajte 36 mm.
Z obrázku vyplýva, že koľajnička je umiestnená v predvolenej výške A, pričom sa odporúča urobiť otvor vo výške 60 mm nad priechodom: takto bude 
sklenený panel prekrývať horný okraj priechodu o približne 31 mm.

Keď budete poznať výšku priechodu, pričom koľajnička musí byť vo vzdialenosti A, bude stačiť nasledujúci výpočet: VÝŠKA PRIECHODU + A (odporúčaná 
60 mm) – 36 mm = VÝŠKA SKLENENÉHO PANELA.
Toto bude platiť iba pri dodržaní umiestnenia koľajničky. Pri určení šírky skleneného panela dodržte nasledujúci postup: odmerajte šírku priechodu a pridajte 
80 mm.
Na uvedenom obrázku je schéma vyvŕtania otvorov na sklenenom paneli pri zatváraní dverí sprava doľava, 
pričom treba zohľadniť prekrytie 50 mm na strane vodiacej lišty a 30 mm na druhej strane. V opačnom prípade treba schému zrkadlovo obrátiť, aby sa 
vzájomne zamenila ľavá a pravá strana.
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Uvědomte si, že sklo musí zůstat vždy v unášeči dveří na podlaze a že úchyt dveří 
může v některých případech ovlivnit prostor průchodu.
Nezabudnite, že sklo musí vždy ostať vnútri unášača dverí na podlahe a že úchyt  na 
posúvanie dverí môže v niektorých prípadoch obmedzovať možnosti otvárania.

Tyčový posuvný systém s kotvením na stěnu, model SC 2 000
Tyčový posuvný systém pre kotvenie na stenu, model SC 2 000

Doporučené schéma pro výpočet výšky a vrtání skleněných desek pro jedno křídlo                                                                                  
Odporúčaná schéma pre výpočet výšky a vyvŕtanie sklenených panelov pre jedno krídlo



Fotografie, kresby, ilustrace a barvy jsou pouze orientační.

SCRIGNO S.p.A. Společnost Unipersonale odmítá veškerou odpovědnost za možné nepřesnosti v důsledku tiskových chyb, přepisu
nebo z jakéhokoli jiného důvodu a vyhrazuje si právo provádět změny za účelem vylepšení výrobků bez předchozího upozornění.

Reprodukce, i jen částečná, je přísně zakázána zákonem.

Fotografie, výkresy a farby slúžia iba na ilustráciu.

Spoločnosť SCRIGNO S.p.A. Unipersonale odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné nepresnosti v dôsledku tlačových chýb a prepisu, prípadne
v dôsledku nejakých iných chýb a vyhradzuje si právo urobiť na výrobkoch modifikácie a zlepšenia bez predchádzajúceho oznámenia.

Reprodukcia, aj čiastočná, je prísne zakázaná v rámci platných zákonov a predpisov.








