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TREVI 1 TREVI 2 TREVI 3 TREVI 4 TREVI 5 TREVI 6

bílá,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***

TREVI polodrážkové

skla v standardním provedení: MAT DRE, 
decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru 

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický

ENA ENA 1 ENA 2

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

ENA polodrážkové

skla v standardním provedení: MAT DRE, 
decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru 

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický

3D

ENA 3 ENA 4 ENA 5

EMENA EMENA 1 EMENA 2 EMENA 3 EMENA 4 EMENA 5

VERANO VERANO 1 VERANO 2 VERANO 3 VERANO 4 VERANO 5

EMENA polodrážkové

VERANO polodrážkové

bílá,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***

bílá,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***

skla v standardním provedení: MAT DRE, 
decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický

skla v standardním provedení: MAT DRE, 
decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický
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TRIESTA TRIESTA 1 TRIESTA 2 TRIESTA 3

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, decormat 
grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický

bílá,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***

TRIESTA polodrážkové

NESTOR polodrážkové3D

bílá matná, borovice bílá, jasan, dub pískový, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage 
dub polský 3D

NESTOR 1 NESTOR 2 NESTOR 3 NESTOR 4 NESTOR 5 NESTOR 6

NESTOR 9

NESTOR 7

NESTOR 10

NESTOR 8

NESTOR 11

skla v standardním provedení: MAT DRE, 
decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, 
jilm antracit, wemge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

SOLTE polodrážkové3D

SOLTE
V standardním provedení skla: MAT DRE, 
decormat hnedý,
decormat grafit a číré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický

SOLTE 1 SOLTE 2 SOLTE 3
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AURI polodrážkové a bezpolodrážkové3D

AURI AURI 1 AURI 2 AURI 3 AURI 4

AURI 5 AURI 6
1 sklo 4 ks výplň 

 v barvě křídla

AURI 7
výplň v barvě křídla

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge 
tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

sklo v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý 
decormat grafit a číré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové 
 » bezpolodrážková hrana 
 »  hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně) 
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým
(maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

ELSA A ELSA A1 ELSA A2 ELSA A3 ELSA A4

ELSA B5 ELSA B6 ELSA B7 ELSA

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat 
hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB nebo ekonomický

ELSA polodrážkové
bílá matná, borovice bílá, jasan, dub pískový, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage 
dub polský 3D

3D

výplň ELSA A

výplň ELSA B

KLIKA MONDO S ROZETOU ZDARMA
pouze pro křídla polodrážkové u modelů NESTOR a ELSA

v povrchu DRE-Cell a folie 3D

Klika MONDO - nikl-satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

+ nebo nebo
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výplň ELSA A

výplň ELSA B

FOSCA
(5 skel)

FOSCA 1
(3 skla, 2 vyplne 

HDF)

FOSCA 2
(1 sklo, 4 vyplne 

HDF)

FOSCA 3
(5 vyplni HDF)

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

FOSCA polodrážkové

FOSCA 4
(3 skla, 2 vyplne 

HDF)

FOSCA 5
(1 sklo, 4 vyplne 

HDF)

FOSCA 6
(5 vyplni HDF)

3D

FOSCA
V standardním provedení skla: MAT DRE, 
decormat hnedý,
decormat grafit a číré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický

FOSCA 1-3
(výplň HDF 

tlouštka 4mm 
potažená 
stříbrným 
laminem)

FOSCA 4-6
(výplň HDF 

tlouštka 4mm v 
barvé křídla)

PREMIUM 3
PREMIUM 7*

PREMIUM 11**

PREMIUM 2
PREMIUM 6*

PREMIUM 10**

PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**

PREMIUM 13
2 skla, 6 výplňí

oblepene stříbrným 
laminátem

PREMIUM
PREMIUM 4* 
PREMIUM 8**

PREMIUM 12
2 skla , 6 výplňí 
v barvě křídla

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, 
decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační mřížky kovové a plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB 

nebo ekonomický
Křídlo bezpolodrážkové 
 » bezpolodrážková hrana 
 »  hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně) 
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, 

nebo ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým
(maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

PREMIUM, 
PREMIUM 1-3
(skla tl. 4 mm)

*PREMIUM 4-7, 12
(výplně HDF tl. 4mm v 
barvě křídla)

**PREMIUM 8-11, 13
(výplňí HDF tl. 4 mm 
oblepene stříbrným 
laminátem)

PREMIUM polodrážkovéa bezpolodrážkové3D

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
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PIANO 12PIANO 11PIANO 10PIANO 9

PIANO PIANO 1 PIANO 2 PIANO 3 PIANO 4 PIANO 5 PIANO 6

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

PIANO polodrážkové

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, 
decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB 

nebo ekonomický

3D

jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
PIANO polodrážkové3D

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

SCALA polodrážkové3D

SKALA A SCALA A1 SCALA A2 SCALA A3 SCALA A4

SCALA B5 SCALA B6 SCALA B7 SCALA

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat 
hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB nebo ekonomický

výpň rovná
SKALA A

výplň vypouklá
SCALA B

STYLOVÁ KLIKA PRIMA S ROZETOU ZDARMA
(pouze do křídel bezfalcových otvíracích kolekce SCALA v povrchu DRE-Cell a 

fólii 3D)
barva povrchu nikl satén

obyčejný
klíč

klika FAB
vložka

WC
blokáda

+ nebo nebo
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REVA polodrážkové3D

REVA 1 REVA 2 REVA 3 REVA 5REVA 4 REVA 6

bílá, bílá matná,  borovive bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bčlený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, 
jilm tabac, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

dub walijský, dub gray, ořech celini, ořech, ořech pálený, kaštan

dub walijský, dub gray, ořech celini, ořech, ořech pálený, kaštan

TIZANO polodrážkové

TIXA polodrážkové

CPL

CPL

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat 
hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové
 » křídlo „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat 
hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové
 » křídlo „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

TIXA 3 TIXA 4 TIXA 5TIXA 1TIXA TIXA 2

TIZANO 4 TIZANO 5 TIZANO 6TIZANO 2TIZANO 1 TIZANO 3

V kolekci SINCO dostupné jsou rovněž modely A6 ( 2 skla, 4 výplně) a A7 (4 skla, 2 výplně).

Skla: decormat
Příplatky
 » ventilační objímky 

kovové, plastové
 » křídla „90” a „100“
 » ventilační výřez

SINCO polodrážkovéFINISH

jilm bělený, dub sonoma, dub, ořech, niagara, virginia 

SINCO SINCO A SINCO A1 SINCO A2 SINCO A3 SINCO A4 SINCO A5

V standardním provedení skla: MAT DRE, 
decormat hnedý,
decormat grafit a číré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický



VETRO B1

VETRO A10 VETRO A11

vetracie podrezanie u dverí 
Vetro A

41

26 26

26

26 26

vetracie podrezanie u dverí 
Vetro B

Ve standardním provedení sklo: vzor 1-5 a 10-11.
Skla z kolekce VETRO mají svůj rub a líc 
(důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají 
na opačnou stranu).
*** pouze vodorovne provedení dekoru 

POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídlé dveře „70"- „100"

POZOR:V dekoru bílá matná lze vzrobit dveře jako 
bezpolodrážkové.

ventilační výřez (A) 

ventilační výřez (B) 

VETRO B - nesplňuje ventilační požadavky

VETRO A- „80"-„100" splňuje ventilační požadavky 

VETRO B10 VETRO B11 VETRO B12 VETRO B13

VETRO B5

VETRO B14 VETRO B15

VETRO B2 VETRO B3 VETRO B4

8

VETRO A1 VETRO A2 VETRO A3 VETRO A4 VETRO A5

VETRO A a B polodrážkovéa bezpolodrážkové (pouze bílá matná) 3D

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wemge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Skla z kolekce VETRO D mají svůj rub a líc
(důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají 
na opačnou stranu).
*** pouze ve vodorovném provedení dekoru
POZOR:není možnost zkrácení křidel .
Kolekce VETRO D je  vyrabí jako posuvné 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídlé dveře „70"- „100"

POZOR:V dekoru bílá matná lze vzrobit dveře jako 
bezpolodrážkové.

VETRO D1
čiré sklo

VETRO D1
sklo decormat

VETRO D1
sklo decormat hnedý

VETRO D1
sklo decormat grafit

VETRO D polodrážkovéa bezpolodrážkové (pouze bílá matná) 3D

bílá, bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm 
tabák, jilm antracit, wemge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

VETRO A12

VETRO A14VETRO A13 VETRO A15



VETRO A1
čiré sklo

VETRO A1
sklo decormat

VETRO A1
sklo decormat 

hnedý

VETRO A1
sklo decormat 

grafit

VETRO A2 VETRO A3 VETRO A4 VETRO A5

VETRO A10 VETRO A11

VETRO A dýha polodrážkové
dub bělený, dub světlý, ořech tmavý, eben, wenge 

VETRO A – „80“ – „100“ splňuje ventilační 
požadavky.

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je 
možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly 
nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR:rovná hrana.

V standardním provedení: vzor 1-5 a 10-15.
Skla z kolekce VETRO mají svůj rub a líc 
(důležité při umístění vedle sebe dveří, které se 
otevírají na opačnou stranu).

*** pouze vodorovne provedení dekoru 

POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídlé dveře „70"- „100"

VETRO dýha A14 VETRO dýha A15VETRO dýha A12 VETRO dýha A13

VETRO B1 VETRO B2 VETRO B3

dub bělený, dub světlý, ořech tmavý, eben, wenge 

VETRO B dýha polodrážkové

VETRO B4 VETRO B5 VETRO B10

VETRO B13

VETRO B12

VETRO B15

VETRO B11

VETRO B14

VETRO B - nesplňuje ventilační požadavky.

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je 
možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly 
nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.
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LEXA A LEXA A1 LEXA A2 LEXA A3 LEXA

LEXA polodrážkovéMALOWANE

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, 
decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

10

SCALA A dýha
skla v standardním provedení: MAT DRE, 
decormat hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy 
je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto 
rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

SCALA A5 dýha SCALA A6 dýha SCALA A7 dýhaSCALA dýhaSCALA A dýha SCALA A1 dýha SCALA A2 dýha SCALA A3 dýha SCALA A4 dýha

dub bělený, dub světlý, ořech tmavý, eben, wenge 

SCALA A dýha polodrážkové

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat 
hnedý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je 
možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly 
nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

DOVA dýha DOVA 1 dýha DOVA 2 dýha DOVA 3 dýha

dub bělený, dub světlý, ořech tmavý, eben, wenge

DOVA dýha polodrážkové

PREMIUM
dýha

PREMIUM 1
dýha

PREMIUM 2
dýha

PREMIUM 3
dýha

dub bělený, dub světlý, ořech tmavý, eben, wenge 

PREMIUM dýha polodrážkové

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat 
hnedý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky kovové, plastové
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je 
možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly 
nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnedý, 
decormat grafit a čiré sklo

Příplatky
 » ventilační objímky: kovové, plastové
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
Křídlo bezpolodrážkové 
 » bezpolodrážková hrana 
 »  hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně) 
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým
(maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

EVEN 3

EVEN 5
2 skla, 4 výplňí
v barvě křídla

EVEN 4

EVEN 6
výplň v barvě křídla

EVEN 2EVEN 1EVEN

EVEN polodrážkovéa bezpolodrážkovéMALOWANE

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

NESTOR polodrážkovéMALOWANE

Příplatky
 » ventilační objímky kovové
 » Ventilační objímky plastové
 » křídla bezfalcové otevíravé
 » křídlo „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » Lišta do dvoukřídlých dveří
 » dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický

NESTOR 6 NESTOR 10 NESTOR 11

NESTOR 1 NESTOR 2 NESTOR 3 NESTOR 4 NESTOR 5
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křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

BERGE polodrážkovéMALOWANE

Příplatky
 » ventilační objímky kovové
 » Ventilační objímky plastové
 » křídla bezfalcové otevíravé
 » křídlo „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » Lišta do dvoukřídlých dveří
 » dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB nebo ekonomický

BERGE 6BERGE 1 BERGE 2 BERGE 3 BERGE 4 BERGE 5

plocha křídla stříkaná bílou barvou
dub pískový, dub zlatý, ořech, dub polský 3D , eben

DUO polodrážkovéMALOWANE

DUO 10 DUO 20 DUO 20s DUO 30 DUO 30s

sklo mat DRE
Příplatky
 » výplň:
 » dutinkova dřevotřiska
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » ventilační mřížka plastová

POZOR: Plocha křídla stříkaná bílou barvou, 
v této barvě jsou i zasklívací lišty, výplně 
i hrany křídla, v této barvě doporučujeme 
vybrat zárubně. 
Křídlo polodrážkové, hrana „karnies“.   

FARGO 30FARGO 20FARGO 10 FARGO 40
V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a 
žaluzie

Příplatky
 » výplň:
 » dutinkova dřevotřiska
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » ventilační mřížka plastová
 » ventilační mřížka hliníková
 » dvoukřídlé dveře

POZOR: křidlo polodrážkové - rovná hrana.

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

FARGO polodrážkové a bezpolodrážkovéMALOWANE

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB 

nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » bezpolodrážková hrana
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, 

nebo ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým
(maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)
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BINITO 30BINITO 20

BINITO 110

BINITO 10

BINITO 100

BINITO 50 BINITO 60 BINITO 90

BINITO 11

BINITO 70 BINITO 80

BINITO 21 BINITO 23 BINITO 24

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a 
žaluzie

Příplatky
 » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, 

decormat grafit
 » BINITO 11, 23
 » BINITO 21
 » BINITO 24
 » výplň:
 » dutinkova dřevotřiska
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » ventilační mřížka plastová
 » ventilační mřížka hliníková
 » dvoukřídlé dveře

POZOR: křidlo polodrážkové - rovná hrana.

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

BINITO polodrážkové a bezpolodrážkovéMALOWANE

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB 

nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, 

nebo ekonomický
POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým
(maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

UNI 10 BULAJ BULAJ 10

křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá

UNI polodrážkové a bezpolodrážkovéMALOWANE

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a 
žaluzie

Příplatky
 » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, 

decormat grafit
 » (se týká křídla BULAJ MDF)
 » výplň: dutinková dřevotřiska
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » ventilační mřížka plastová
 » ventilační mřížka hliníková
 » dvoukřídlé dveře

Je možné objednat samostatný bulaj ocelový.
POZOR: křidlo polodrážkové - rovná hrana.
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná

 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky 
( příplatek se připočítava k ceně  zárubně)
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ALDEA 10 ALDEA 20 ALDEA 30 ALDEA 40 ALDEA 50 ALDEA 60

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit  (se týká křídla) 
decormat grafit (se týká křídla)
 » ALDEA 20
 » ALDEA 30
 » ALDEA 40
 » ALDEA 50
 » ALDEA 60
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

ALDEA polodrážkové a bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek 
se připočítava k ceně  zárubně)

GALERIA ALU 10 GALERIA ALU 20 GALERIA ALU 30 GALERIA ALU 50 GALERIA ALU 60 GALERIA ALU 11 GALERIA ALU 12 GALERIA ALU 13

GALERIA ALU 21 GALERIA ALU 22 GALERIA ALU 23 GALERIA ALU 24 GALERIA ALU 25

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat 
grafit  (se týká křídla) 
decormat grafit (se týká křídla)
 » GALERIA ALU 11, 13, 23
 » GALERIA ALU 21
 » GALERIA ALU 24, 25
 » GALERIA ALU 12, 22
 » výplň:

dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

GALERIA ALU polodážkové a bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se 
připočítava k ceně  zárubně)
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RIVIA 10 RIVIA 20 RIVIA 30 RIVIA 40 RIVIA 60RIVIA 50 RIVIA 70** RIVIA 80

RIVIA 90 RIVIA 100 RIVIA 120**RIVIA 110 RIVIA 130

V standardním provedení:kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » RIVIA 20, 30
 » RIVIA 40, 50
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

** V  modelu RIVIA 70 a 120 výplň  ve zvolené barvě ma 
svislou imitace dřeva s výjimkou  barvy dub šedý letokruhy a dub toffi. 
U
ostatní modely mají styčné plochy vodorovné.
POZORkřídlo polodrážkové - jednoduchá hrana     
POZOR: Křídlo v provedení bílá matná s možností výběru dekoru 
středového pásu a hrany.
RIVIA 50 - BULAJ v provedení stříbrná fólie
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana 
 » 3 panty stříbrné 
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický

RIVIA polodrážkové3D

jasan, calvados, ořech, bílá matná, borovive bílá, jilm sibiřsky, stříbrná, dub pískový, dub bčlený letokruhy, buk, olše, dub zlatý, dub zlatý letokruhy, calvados, ořech, ořech tmavý letokruhy, dub 
šedý letokruhy, jilm tabák,jilm  antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový  jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

ARTE B 10 ARTE B 20 ARTE B 30 ARTE B 40 ARTE B 50 ARTE B 60

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo 
činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » ARTE B 10 - 30
 » ARTE B 40, 50
 » ARTE B 60
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

ARTE B polodrážkovea bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek 
se připočítava k ceně  zárubně)
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Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, 
činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » FINEA 20, FINEA B 20
 » FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
 » křidla „90” a „100” 
 » ventilační výřez 

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
jednokřídlé dveře „60” - „100”

FINEA 10 FINEA 20 FINEA 30 FINEA 40 FINEA 50 FINEA 60

FINEA a FINEA B polodrážkové
bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky,stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

3D

vzor dekorů vodorovný
FINEA B 

MODERN 10 MODERN 20 MODERN 30 MODERN 40 MODERN 50

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie 
nebo činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat 
hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » MODERN 20
 » MODERN 30
 » MODERN 40
 » MODERN 50
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

MODERN polodrážkové a bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 

( panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře 
bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k 
ceně  zárubně)

KANON 10 KANON 20 KANON 30 KANON 40

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie 
nebo činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » KANON 20
 » KANON 30
 » KANON 40
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

KANON polodrážkové a bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře 
bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně  
zárubně)
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CARLA 10 CARLA 20 CARLA 30 CARLA 40

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo 
činčila 
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » CARLA 20
 » CARLA 30
 » CARLA 40
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

CARLA polodrážkovéa bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( 

panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře 
bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně  
zárubně)

BLANCO 10 BLANCO 20 BLANCO 30 BLANCO 40 BLANCO 50 BLANCO 60 BLANCO 70

bílá matná
BLANCO polodrážkovéa bezpolodrážkové

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, 
činčila
Příplatky
dekorativní sklo: MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit  (se týká křídla) 
 » BLANCO 10-100
 » výplň: dutinková dřevotřiska
 » křidla „90“ i „100“
 » ventilační výřez 
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

BLANCO 80

BLANCO 90 BLANCO 100 BLANCO 110
(se zrcadlem)

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek 
se připočítava k ceně  zárubně)

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
dekorativní sklo: MAR DRE, decormat hnedý,decormat grafit ( týči se křídlá )
 » výplň: dutinková dřevotřiska
 » křidla „90“ i „100“
 » ventilační výřez 
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: polodrážkové křídlo nebo hrana R2,5 v laminátech CPL
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně  
zárubně)

DECO polodrážkové  a bezpolodrážkové3D CPL

DECO 10 DECO 20 DECO 30 DECO 40

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavě  šedá, beton 1, beton 2, dub gray, dub walijský, akát, ořech celini, ořech, dub medový, kaštan, ořech pálený
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Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » PLUS 20
 » PLUS 40, 50, 60, 70, 80
 » PLUS 30
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

PLUS 10 PLUS 20 PLUS 40 PLUS 30 PLUS 60 PLUS 50 PLUS 70 PLUS 80

PLUS polodrážkové a bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se 
připočítava k ceně  zárubně)

3D

RIM 10 RIM 20 RIM 30

RIM polodrážkové

V standardním provedení skla:  
MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré 
sklo 

Příplatky
 » křídlo „90“ i „100”:
 » RIM 10
 » RIM 20
 » RIM 30
 » ventilační mřížka plastová 
 » ventilační mřížka hliníková
 » ventilační výřez

Skla z kolekce RIM mají svůj rub a líc. 

*** pouze ve vodorovném provedení dekoru
POZOR: křidlo polodrážkové - rovná hrana.

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB 

nebo ekonomický

FANO 10 FANO 20 FANO 20s FANO 30 FANO 30s

FANO polodrážkové a bezpolodrážkové

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý 
decormat grafit (se týká křídla)
 » FANO 20, 20s
 » FANO 30, 30s
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou 

v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se 
připočítava k ceně  zárubně)

3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
 »  dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý 
 » decormat grafit (se týká křídla)
 » STANDARD 20, BULAJ 
 » STANDARD 60
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » křidla „110” (jen STANDARD 10)
 » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a 

jednoduchou zárubní) 
 » ventilační výřez
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový
*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované 

jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se 
připočítava k ceně  zárubně)

STANDARD polodrážkové a bezpolodrážkové3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

STANDARD 40s

BULAJ MDF BULAJ ocelový
(dostupne jen sklo 
matné nebo čiré)

STANDARD 50

STANDARD 50s STANDARD 60

STANDARD 10 STANDARD 30s STANDARD 40STANDARD 20 STANDARD 20s STANDARD 30

Horni zámek 
(jen STANDARD 10 s 

děrovanou 
dřevotřískou a 

jednoduchou zárubní)
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IDEA 10 IDEA 20 IDEA 30 IDEA 40 IDEA 50 IDEA 60 IDEA 70

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, 
činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, 
decormat grafit (se týká křídla)
 » IDEA 20, 40, 50, 70, 80
 » IDEA 30, 90, 100, 110, 120
 » IDEA 60 
 » výplň:

dutinková dřevotřiska 
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

IDEA 80

IDEA 90 IDEA 100 IDEA 110 IDEA 120

IDEA polodrážkové a bezpolodrážkové3D

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový 

FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty 

namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, 

vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře 
bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně  
zárubně)

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, 
dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
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ARTE 50ARTE 40ARTE 30ARTE 20ARTE 10

ARTE polodrážkové a bezpolodrážkové

ARTE 80 ARTE 90

3D

bílá, jasan, calvados, ořech, buk , olše, dub zlatý
bílá matná,  borovice bílá, jilm sibiřsky, stříbrná ,dub pískový, dub bělený letokruhy,  dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub 
vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit (se 
týká křídla)
decormat grafit (se týká křídla)
• ARTE 10 - 30, 90
• ARTE 40, 50
• ARTE 80
výplň:
dutinkova dřevotřiska
křídlo „90” i „100”
ventilační výřez
dvoukřídlé dveře
*** pouze vodorovne provedení dekoru 
POZOR: křídlo polodrážkové-rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo 

ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné 
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou 

v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo 

ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se 
připočítava k ceně  zárubně)

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
 »  dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit (se 

týká jen křídla)
 » CLASSIC 20, 20s
 » CLASSIC 30, 30s
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies

CLASSIC 30sCLASSIC 30CLASSIC 20sCLASSIC 20CLASSIC 10

CLASSIC polodrážkové
bílá, buk, calvados, olše, ořech

ASCADA 30 ASCADA 40 ASCADA 50 ASCADA 60ASCADA 20ASCADA 10

jilm bělený, dub, olše, calvados, ořech, niagara

ASCADA polodrážkovéFINISH

Skla: decormat
příplatky 
 » křídlo „90” a „100”
 » ventilační mřížka plastová
 » ventilační výřez

POZOR:křídlo polodrážkové ASCADA - hrana 
karnies křídlo polodrážkové ASCADA - rovná hrana
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LACK 50sLACK 50LACK 40sLACK 40

LACK 30sLACK 30LACK 20sLACK 20LACK 10

bílá ,jilm bělený, buk, dub, olše, calvados, ořech, niagara
LACK polodrážkovéFINISH

V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila 
Příplatky
dekorativní sklo decormat  (se týká jen křídla)
 » LACK 20, 20s, 40, 40s
 » LACK 30, 30s
 » LACK 50, 50s
 » výplň: děrovaná dřevotříska LACK 10
 » křidla „90” a „100”
 » vrchní zámek (jen LACK 10 s děrovanou dřevotřískou a 

jednoduchou zárubní)
 » ventilační výřez
 » ventilační výřez 

POZOR: 
 » křidla LACK - lakovaná HDF deska
 » zárubně, krycí lišty, rohové krycí lišty Finish- polepené jsou folie 

Finish
 » hrany křídel

Mezi těmito prvky jsou rozdílné barvy. 

POZOR: křídlo polodrážkové LACK - hrana karnies
křídlo polodrážkové LACK - rovná hrana

Horni zámek 
(pouze LACK 10 s 
dutinkovou dřevotřískou 
dřevotřískou a 
jednoduchou zárubní)

STANDARD 40STANDARD 30sSTANDARD 30STANDARD 20sSTANDARD 20STANDARD 10

buk, bříza, dub, wenge, ořech
dub bělený, dub světlý, ořech bolivíjský, ořech tmavý, eben

STANDARD natura

Bulaj ocelový 
(dostupne jen sklo matné 

nebo čiré)BULAJ naturaSTANDARD 50s

STANDARD 50STANDARD 40s

BULAJ natura 10
ocelový

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
 » dekorativní sklo decormat nebo decormat hnědý (se týká 

křídla)
 » STANDARD natura 20, 20s, 40, 40s, BULAJ natura 
 » STANDARD natura 30, 30s
 » STANDARD natura 50, 50s
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » křídla „110” (pouze STANDARD natura 10)
 » ventilační výřez 
 » vrchní zámek (jen STANDARDnatura 10 s děrovanou 

dřevotrískou a jednoduchou zárubní) 
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře 

Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost 
výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem 
k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

STANDARD 60
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GALERIA 20GALERIA 10GALERIA 02

dub bělený, bříya, buk, dub světlý, dub, ořech, ořech bolivíjský, ořech tmavý, wenge, eben
GALERIA natura

V standardním provedení skla: decormat, decormat hnedý, žaluzie 
Příplatky
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

Pasivní křídla GALERIA natura 20, 21, 22, 23 vyrábíme bez 
horizontálních pásků s jednolitou kresbou. V posuvné verzi 
dvoukřídlých dveří GALERIA natura 20, 21, 22, 23 se mohou 
vyskytnout rozdíly ve výšce křídla ve vzájemném umístění 
vodorovných pásků.
Dveře v tmavým dekoru mají úzké pásky v barvě bříza. Dveře ve 
světlým dekoru mají úzké pásky barvě wenge.
POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu 
barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

GALERIA 50

GALERIA 51GALERIA 23

GALERIA 22GALERIA 21GALERIA 12GALERIA 11

GALERIA natura
ALU 10

GALERIA natura
ALU 20

GALERIA natura
ALU 30

GALERIA natura
ALU 50

GALERIA natura
ALU 60

GALERIA ALU natura
dub bělený, bříya, buk, dub světlý, dub, ořech, ořech bolivíjský, ořech tmavý, wenge, eben

V standardním provedení skla: decormat, decormat 
hnedý, žaluzie 
Příplatky
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

V Galerii Natura Alu vystupují jednobarevná léta 
dřeva. Pasivní křídla Galerie Natura Alu 20, 21, 
22, 23, 24, 25 a 60 vyrábíme bez vodorovných 
hliníkových prvků, s jednobarevnými léty dřeva. V 
variantě posuvných dveří dvoukřídlých GALERIA 
Natura Alu 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 60, se mohou 
vyskytovat rozdíly mezi výškou hliníkových prvků na 
jednotlivých křídlech.  
POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je 
možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly 
nemohou být důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

GALERIA natura
ALU 11

GALERIA natura
ALU 12

GALERIA natura
ALU 13

GALERIA natura
ALU 21

GALERIA natura
ALU 22

GALERIA natura
ALU 23

GALERIA natura
ALU 24

GALERIA natura
ALU 25
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DUERO natura 
ALU 40

DUERO natura 
ALU 60

DUERO natura 
ALU 30

DUERO natura 
ALU 50

DUERO natura 
ALU 20

DUERO natura 
ALU 10

dub bělený, bříya, buk, dub světlý, dub, ořech, ořech bolivíjský, ořech tmavý, wenge, eben

DUERO natura ALU

DUERO natura 
ALU 70

DUERO natura 
ALU 80

příplatky 
 » křídla „90" a „100"
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlé dveře

ARTE 50ARTE 40ARTE 30ARTE 20ARTE 10

wenge, ořech
buk, bříza, dub

dub bělený, dub světlý, ořech bolivíjský, ořech tmavý, eben

ARTE natura

ARTE 80 ARTE 90

V DUERO Natura ALU vystupují jednobarevná, vodorovná léta dřeva.
POZOR: Specifikum přírodního povrchu je možnost rozdílu mezi léty dřeva a barvou. Tento 
rozdíl není důvodem reklamace.
POZOR: rovná hrana.

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky
 » dekorativní sklo decormat nebo decormat hnědý (se 

týká křídla)
 » ARTE natura 10-30, 90
 » ARTE natura 40, 50
 » ARTE natura 80
 » výplň: dutinková dřevotřiska
 » křidla „90” a „100”
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 

POZOR: Specifikum přírodního povrchu je možnost 
rozdílu mezi léty dřeva a barvou. Tento rozdíl není 
důvodem reklamace.     

POZOR: rovná hrana.

wenge, ořech
buk, bříza, dub

dub bělený, dub světlý, ořech bolivíjský, ořech tmavý, eben

ENTER natura

ENTER natura 0

Příplatky
 » kukátko (samostatně)
 » Ocelový prah

(šíř. 70 mm)
 » rezignace z druhého zámku 
 » padaci prah

POZOR: Specifickou vlastností přírodní 
dýhy je možnost výskytu barevných 
rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být 
důvodem k reklamaci.
POZOR: rovná hrana.

horní zámekkukátko 
(samostatně)

ocelový prah 
(šíř. 70 mm)

Řez křídla ENTER 
natura

ocelové výztuhy
dutinkova dřevotřiska

MDF deska

padaci prah

digitální kukátko
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ENTER/SOLID 14ENTER/SOLID 13ENTER/SOLID 12ENTER/SOLID 11ENTER/SOLID 10ENTER/SOLID 9ENTER/SOLID 8

ENTER/SOLID 7

Vícebodový zámek panty a trny 
proti vysazení

Řez křídla 
ENTER a SOLID

ocelové výztuhy

dutinkova 
dřevotřiska

Horní zámek
digitální kukátko

kukátko 
(samostatně)Ocelový prah (šiř. 

70 mm)

Příplatky ENTER/SOLID
 » kukátko (ENTER/SOLID)
 » nerezový prah (ENTER/SOLID)
 » rezignace z druhého zámku 
 » padaci prah

*** pouze vodorovne provedení dekoru 
Použití: Dveře ENTER a SOLID se používají jako 
vnitřní vchodové dveře ve veřejných a bytových 
prostorech.

* V modelech 19 a 20 je povrch lepený z pásů o 
různých létech v dřevě. 

POZOR: rovná hrana.

ENTER/SOLID 15

ENTER/SOLID 16 ENTER/SOLID 17 ENTER/SOLID 21ENTER/SOLID 18 ENTER/SOLID 22ENTER/SOLID 19* ENTER/SOLID 23*ENTER/SOLID 20*

padaci prah

ENTER/SOLID 6ENTER/SOLID 5ENTER/SOLID 4ENTER/SOLID 3ENTER/SOLID 2ENTER/SOLID 1ENTER/SOLID 0

bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan , olše, ořech, 
bílá matná, stříbrná
dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý tetokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřsky, gub vintage, ořech karamelový, šedá 
struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D
bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2 , ořech palený

ENTER/SOLID3D
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STANDARD 10 STANDARD 20 STANDARD 60 BULAJ BULAJ 10

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila 
Příplatky:
 » dekorativní sklo: decormat, decormat hnedý, decormat grafit (se 

týká křídla) 
 » STANDARD 20, BULAJ 
 » STANDARD 60
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » křidla „90” a „100”
 » křidla „110” (jen STANDARD 10)
 » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a 

jednoduchou zárubní) 
 » ventilační výřez
 » ventilační výřez 
 » dvoukřídlé dveře 
 » Je možné objednat samostatný bulaj ocelový. 

POZOR: Pro uzavření objednávky prosíme o kontakt s obchodním 
oddělením. 

bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2 , ořech palený
STANDARD CPLCPL

Rozšíření Standard

Příplatky
 » výplň: dutinková dřevotřiska 
 » záruběň do dveří z rozšířením

Rozšíření Standard 10 můžeme 
kombinovat se všemi kolekcemi v 
povrchu DRE-Cell z hranou karnies. 
Rozšíření 30 je kompatibilní s modely 
ARTE 10 - 30 a STANDARD 30. 
Rozšíření 40 je kopatibilní s modely 
ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, 
KANON 30, kolekcji DECO. Rozšíření 
41 je kompatibilní s modely MODERN 
30, IDEA 30, PLUS 30.

bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan , olše, ořech, 
bílá matná, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedy letokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm 
antracit, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, stříbrná, jilm sibiřsky, dub vintage, ořech 
karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D
bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavé šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech 
celini, beton 1, beton 2 , ořech palený

CPL Rozšíření Standard natura

Příplatky
výplň: dutinková dřevotřiska 
záruběň do dveří z rozšířením

Rozšíření Natura 10 určené pro všechny dveře Natura s rovnou hranou, kromně dveří Enter Natura. 
Rozšíření Natura 02 určené pro dveře Galeria Natura 02, 20, 21, 22, 23, Galeria Natura ALU 
20,21,22,23, 24, 25 a Duero Natura ALU. Rozšíření Natura 30 určené pro dveře ARTE natura 10-
30, STANDARD natura 30 s rovnou hranou. Rozšíření Natura 40 určené pro dveře ARTE natura 40, 
50, 70, 90, STANDARD natura 40. 

buk, bříza, dub, wenge, ořech
dub bělený, dub světlý, ořech bolivíjský, ořech tmavý, eben

Rozšíření 10
Cell, 3D, CPL

Rozšíření 40
Cell

Rozšíření 41
Cell

Rozšíření 30
Cell

Rozšíření Standard 
Natura 10 (svislý směr 
vláken, rovná hrana)

Rozšíření Standard 
Natura 30 (svislý směr 
vláken, rovná hrana)

Rozšíření Standard 
Natura 40 (svislý směr 
vláken, rovná hrana)

Rozšíření Galeria  
Natura 02 (vodorovný 

směr vláken, rovná hrana)

bílá, bílá matná, jasan, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm antracit, jilm tabák, wenge tmavé, dub piskový, borovice bílá, jilm sibiřsky, 
dub vintage jilm, americký ořech, eben, dub polský 3D, dub grand, ořech karamelový , šedá struktura, černá struktura, dub toffi ***

Rámová rozšíření3D

Rozšíření 
PREMIUM

(jednoduchá hrana)
DRE-Cell
fólie 3D

Rozšíření PIANO
(jednoduchá hrana)

DRE-Cell
fólie 3D

Rozšíření AURI
(jednoduchá hrana)

DRE-Cell
fólie 3D

 FOSCA
(jednoduchá hrana)

DRE-Cell
fólie 3D

Rozšíření SCALA A
(jednoduchá hrana)

DRE-Cell
fólie 3D

Rozšíření ELSA
(jednoduchá hrana)

DRE-Cell
fólie 3D

Rozšíření
PREMIUM natura

(jednoduchá hrana)
Natura

Rozšíření
DOVA dýha

(jednoduchá hrana)
Natura

Rozšíření
SCALA dýha

(jednoduchá hrana)
Natura

Příplatky
záruběň do dveří z rozšířením
POZOR:Cena u rozšíření je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.
Možnost vyrobení rozšíření do všech modelů křídel rámových v uvedených kolekcích. 

3D

Rozšíření
REVA
(hrana
rovná)

DRE-Cell  
folia 3D

Rozšíření
SOLTE
(hrana
rovná)

DRE-Cell  
folia 3D
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GOSSA 25GOSSA 23 GOSSA 24GOSSA 22GOSSA 21

GOSSA 29

GOSSA 20

GOSSA 28

GOSSA 19

GOSSA 27

GOSSA 18

GOSSA 26

GOSSA 9

GOSSA 17

GOSSA 7

GOSSA 15

GOSSA 8

GOSSA 16

GOSSA 7

GOSSA 14

GOSSA 6

GOSSA 13

GOSSA 6

GOSSA 12

GOSSA 5

GOSSA 11

GOSSA 5

GOSSA 10

GOSSA 4GOSSA 4GOSSA 3GOSSA 3GOSSA 2GOSSA 2GOSSA 1GOSSA 1

GOSSASZKLANE

PŘÍPLATKY
• Ventilační výřez ve dveřích  otevíracích ("80"  a "90" splňuje požadavky na ventilaci).

Skleněné křídla laminované se skládají ze dvou skleněných desek z kaleného skla o tloušťce 4mm slepených fólii z postiskem prvotřídní kvality.

Modele GOSSA 26-29 - skleněné křídla se skládají z dvou skleněných desek z kaleného skla o tloušťce 4 mm, slepených fólii. 
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GALLA 13
sklo decormat
vzor sítotisk

GALLA 12
sklo decormat
vzor sítotisk

GALLA 11
čiré sklo

vzor sítotisk

GALLA 11
sklo decormat 
vzor sítotisk

GALLA 10
čiré sklo

vzor sítotisk

GALLA 10
sklo decormat

chemicky leptané

GALLA 2
sklo pískové pásky 

číré

GALLA 1
decormat grafit

GALLA 1
decormat hnedý

GALLA 1
decormat

GALLA 1
čiré sklo

GALLASZKLANE

PŘÍPLATKY
• Ventilační výřez ve dveřích  otevíracích ("80"  a "90" splňuje požadavky na ventilaci).

Skleněné křídlo je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 8 mm. 

GRACCA 14
číré sklo

GRACCA 12
 

GRACCA 13
 

GRACCA 11
 

GRACCA 10
 

GRACCA 9
 

GRACCA 8
 

GRACCA 7
 

GRACCA 6
čiré sklo

GRACCA 22

GRACCA 6
 

GRACCA 21

GRACCA 5
 

GRACCA 20

GRACCA 4
 

GRACCA 19
 

GRACCA 3
čiré sklo

GRACCA 18

GRACCA 3 

GRACCA 17

GRACCA 2

GRACCA 16

GRACCA 1
 

GRACCA 15
 

GRACCASZKLANE

Skleněné křídlo je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 8 mm z trvalým, keramickým digitálním 
potiskem zobrazeného vzoru. 

PŘÍPLATKY
• Ventilační výřez ve dveřích  otevíracích ("80"  a "90" splňuje požadavky na ventilaci).



Rozměr krycí lišta kolejnice
dveře [mm] Mz Mw Pa
644, 744 1602 1570 1500

844 1902 1870 1800
944 2102 2070 2000

1044 2140 2108 2000

Rozměr krycí lišta kolejnice
dveře [mm] Mz Mw Pa

2 x 644 2 x 1519 2 x 1503 2 x 1500
2 x 744 2 x 1519 2 x 1503 2 x 1500
2 x 844 2 x 1819 2 x 1803 2 x 1800
2 x 944 2 x 2019 2 x 2003 2 x 2000

2 x 1044 2 x 2063 2 x 2047 2 x 2000

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

Posuvný systém dvoukřídlý

Nástěnný posuvný systém DRE lze použít pro interiérové dveře jedno nebo dvoukřídlé v dekorech : DRE-Cell, folií 3D, přírodní dýha , lakovaných 
s vyjímkou kolekcí : Enter, Enter Natura, Solid, Vetro C, Lack, Ascada, Sinco, Duo, Rim, protipožární, skleněné a o roznych výškach.

Komplet posuvného systému obsahuje:
 »  kolejnice (LEON SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu , maskující rám a dorazová lišta. (Dorazová lišta pouze jednokřídlé dveře,v připadě 
systému s použitím hákového zámku je v trámku zarážky vyfrézovaný otvor pro blokovací mechanismus). 

 » Posuvný systém je určený pro:
 » Dveře samostatné: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
 » Dveře dvojité: „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”, „2x100”

hákový zámek 
s kulatým 
úchytem

hákový zámek 
s oválným 
úchytem

* Nedostupné ve dvojitém systému.

NT- svislý řez
(úhel K63)

NT- svislý řez
(Úhel T80)NS - svislý řez

NT- svislý řez výška posuvného křídla -1983 mm

Navrhujeme:
NS - systém s montáží přímo na stěnu
system montovaný s použití nastavitelného tunelu

lišta
dorazová

lišta
dorazová

stěna

podlahapodlahapodlaha

DVEŘE

 symbol „60” „70” „80” „90” „100”

AA 600 700 800 900 1000

A 604 704 804 904 1004

C 648 748 848 948 1048

D 668 768 868 968 1068

E 754 854 954 1054 1154

E* 788 888 988 1088 1188

S 644 744 844 944 1044

 
symbol

„120” „140” „160” „180” „200”

AA 1200 1400 1600 1800 2000

A 1200 1400 1600 1800 2000

C 1244 1444 1644 1844 2044

D 1264 1464 1664 1864 2064

E 1350 1550 1750 1950 2150

E* 1384 1584 1784 1984 2184

S** 644 744 844 944 1044

stěna

stěna stěna

stěna

posuvný systém nástěnný

zlatý

úchyt oválny

úchyt kulatý

zlatý
satén

chrom chrom 
satén

černá hákový zámek
(zlatý, zlatý satén, 
chrom , chrom satén, 
černý)
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S** šířka jedného křídla

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

Posuvný systém dvoukřídlý

stěna
stěna



vzor 1 VETRO
čiré sklo

vzor 1 VETRO
decormat hnedý

vzor 1 VETRO
decormat grafit

vzor 2 VETRO vzor 3 VETRO vzor 4 VETRO

vzor 12 VETROvzor 5 VETRO vzor 13 VETROvzor 10 VETRO vzor 14 VETROvzor 11 VETRO vzor 15 VETRO

POZOR!
Ceny a varianty skel jsou uvedené na stránkach s křídly dveří. Skla používaná ve dveřích mají rub a lic. 

činčiladecormat grafit decormat hnedý kůra bílážaluzje mat dre

vzor 1 VETRO
decormat

skla 
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dekory

dub pískovýstříbrnáborovice bílá jilm sibiřsky

***dekory jen ve vodorovném provedení.

akát

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

dub medový

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

kaštan

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

olše

bílá
(struktura zrna)

jasan buk
dub bělený 
letokruhy

bílá matná

bílá

W0118
CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

světle šedá

CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm

RAL = 7047

šedá tmavá

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

CPLCPL

dub gray

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

bílá šlechtená 
 VV F7206

CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm

dub walijský

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

ořech

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

ořech palený

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

ořech celini

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

jilm tabac

wenge tmavéjilm antracit

calvados

ořechdub zlatý
dub zlatý 
letokruhy

ořech tmavý 
letokruhy

dub šedý letokruhy

dub vintage

beton 1 -F6462

CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm

beton 2

CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm

ořech
karamelový

šedá struktura černá struktura dub toffi***

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 
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dekory

eben

dub bělený

ořech

calvados ořech

bříza buk dubsvětlý dub ořech bolivíjský

ořech tmavý

bílá buk olšedub

wenge

POZOR: Specifičnost přírodní dýhy je možnost rozdílů v zrnech a 
zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace .

POZOR: Vzhledem k rozdílné výrobní technologii:
• kolekce křídel LACK a ASCADA - lakovaná HDF deska
• zárubně, krycí lišty, rohové krycí lišty, zasklívací lišty - oblepene fólii Finish
• hrana křídla - okraj

mezi danymi prvky existuji viditelné barevné rozdily.

* Pouze u křídla SINCO
** Pouze u křídla křídla DUO

virginia* niagara

jilm bělený

latte
Flugger = 4362

NCS = S1505-Y50R

šedá
RAL=7035

bílá
bílý lak akrylový UV

RAL=9003

slonová kost 
RAL=9001

MALOWANE

FINISH

3D 3D3D3D

FINISH

bílý lak**

MALOWANE

dub sonoma *

dub polský 3D
ořech

americký eben jilm dub grand
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kliky
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klika MEDA - chrom lesklý
pásky  povrchů DRE-Cell, 3D a CPL

rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíč

rozeta klíč

klika TOTAL - chrom lesklý

klika TOTAL - nikl kartáčovaný matt

rozeta FAB

rozeta FAB

rozeta WC

rozeta WC

klika CUBE - nikl kartáčovaný

rozeta klíčklika CUBE - černý mat rozeta FAB rozeta WC

klika CUBE - chrom lesklý rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika PRIMA - nikl satén

rozeta klíč rozeta FAB rozeta WCKlika MONDO - nikl-satén

rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika ZORBA - chrom lesklý/satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika TREND - nikl satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika TOPAZ - nerez

klika TOPAZ - nerez, černý mat

rozeta klíč

rozeta klíč

rozeta FAB

rozeta FAB

rozeta WC

rozeta WC

rozeta klíčklika PROXIMA - nerez rozeta FAB rozeta WC

klika FEBE - kartáčovaný nikl rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika JOWISZ - nerez rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika NOVA - nerez rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika VENUS - černá matná rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

NOVINKA 

klika IBIZA - bílá matná rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

NOVINKA 



kliky
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rozeta klíčklika ONYX M - nerez rozeta FAB rozeta WC

klika IBIZA - grafit/chrom rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika IBIZA - nikl satén

klika IBIZA - stříbro satén

klika BETA - nikl satén

rozeta klíč

rozeta klíč

rozeta klíč

rozeta FAB

rozeta FAB

rozeta FAB

rozeta WC

rozeta WC

rozeta WC

klika FENIKS - chrom mat rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika PEM - chrom mat rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika TOM - chrom mat rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika APUS - nikl mat rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika FOKUS - nikl satén velvet rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika LUNA - kartáčovaný chrom

klika LUNA - lesklá mosaz

rozeta klíč

rozeta klíč

rozeta FAB

rozeta FAB

rozeta WC

rozeta WC

NOVINKA 

NOVINKA 

klika IBIZA - černá matná rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

NOVINKA 

klika EUROPA - nikl satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika ONYX - nikl / satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíčklika JANE - nikl lakovaný rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíčklika UNO - nerez rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíčklika ROMANA - chrom/ nikl  lakovaný rozeta FAB rozeta WC



klika LINEA - nikl satén

klika LINEA - lesklý chrom rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC
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klika Metro (rozteč 72 mm)
nerez pro FAB

vnitřní rozeta
venkovní rozeta POZOR:

klika levá nebo pravá*.
klika se štítem 
přizpůsobena k křídlu  s 
dvěma zámky kromě 
kolekce SOLID 

horní rozeta METRO
nerez pro FAB

klika TOTAL venkovní se štítem 
podlouhlým (rozteč 72 mm) inox plus

horní rozeta TOTAL
kratký (rozteč 72 mm) inox plus

tloušťka křídel do 55 mm

rozeta FABtechnická klika STAR TEC - třída IV
nerez matní cena kompletu

(kIika + FAB)

POZOR:
klika levá nebo pravá*.
klika se štítem přizpůsobena 
k křídlu SOLID s  s dvěma 
zámky.

*klika levá

*klika pravá

klika Zorba s rozetou 
 podlouhlým - chrom lesklý / saten

Klika Zorba se štítem na klič - chrom 
lesklý/satén (rozteč 72mm)

klika Zorba s rozetou 
podlouhlý FAB štít - chrom lesklý/

satén (rozteč 72mm)
klika Zorba s rozetou 

podlouhlým WC - chrom lesklý / saten 
(rozteč 72 mm) 

klika Pegaz (rozteč 72 mm)
nikiel mat FAB

klika TOM se štítem podlouhlým
FAB (rozteč 72 mm) chrom mat

klika QUANTANA - nikl - saten rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika WARNA - nikl satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

klika MINIMAL - nikl lakovaný rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC

rozeta klíčklika QUBIK - nikl lakovaný rozeta FAB rozeta WC

klika LIBRA - nikl satén rozeta klíč rozeta FAB rozeta WC
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6
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Przekrój poziomy

E
D
C

A

B

19
78

zárubně nastavitelné

Konstrukce
Nastavitelná zárubeň je vyrobená z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z pohledové strany je zcela pokryta dekorativní fólií imitující dřevo DRE-
Cell Decor, 3D fólií , fólií Finish, nebo lakem**- ve verzi s uhlem K63 nebo přírodní dýhou ve verzi s úhlem N63. Její konstrukce unožnuje použít ji 
na zdi s tloušťkou od 75-320 mm a regulaci +20 mm.

Komplet obsahuje
Hlavní rám (vodorovný prvek a dva svislé spolu s maskovacími komponenty), dveřní těsnění, 
sadu pantů, sadu komponentů určených k montáží zarubní podle přiloženého návodu. Zárubně 
jsou baleny do kartónových obalů.

Zárubne by měly mít  3 panty mimo zárubní pro skleněné dveře, které mají 2 panty. 

Průřez nastavitelné zárubně
s krycí lištou N63

3D 3D MALOWANE3D MALOWANE

FINISH

A B C D E
60 604 628 648 684 754
70 704 728 748 784 854
80 804 828 848 884 954
90 904 928 948 984 1054

100 1004 1028 1048 1084 1154
110 1104 1128 1148 1184 1254

A B C D E
100d 1035 1059 1079 1115 1185
110d 1135 1159 1179 1215 1285
120 1235 1259 1279 1315 1385
130 1335 1359 1379 1415 1485
140 1435 1459 1479 1515 1585
150 1535 1559 1579 1615 1685
160 1635 1659 1679 1715 1785
170 1735 1759 1779 1815 1885
180 1835 1859 1879 1915 1985
190 1935 1959 1979 2015 2085
200 2035 2059 2079 2115 2185

pro dvoukřídlé dveřepro jednokřídle dveře

36

Dekorační lišty

Délka dekoračních lišt 

3D3D

LPP2W LPP3W LPP1W

Rohová krycí lišta
Rohová krycí lišta slouží na krytí rohového spoje stěny a zárubně. 
Obchodní jednotkou je ks.

Rohova krycí lišta  
 16 x 16 x 2200 mm

rohová krycí lišta SOFT, SOFT 
natura

11 × 18 × 2200 mm

FINISH

LPP4W

1. Lišta LPP4W –  délka 2,4 mb
na desce odolné na vlhkost.

Dostupné v barvách: bílá mat, bílá.

SZKLANE



ściana

E

17
48

97
3

19
8

D - wymagana szerokość otworu w murze

Cmax
Cmin

Przekrój OR
Przekrój pionowy

drzwi przylgowych

ściana

8092

Przekrój poziomy

m
in

. 2
01

0

19
83

19
88

19
66

6

20
58

D
C

A

B

19
78

podłoga

ściana

wymagana wysokość otworu w murze 2010 mm

Konstrukce
Nastavitelné zárubně s úhlem T80 nebo T63 s malými poloměry zaoblení příčného profilu. Jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z pohledové strany je zcela pokryta dekorativní fólií  imitující dřevo 
DRE-Cell Decor 3D fólií, přírodní dýhou, laminatem CPL tl.0,15 - 0,2 mm (pouze T80) nebo lakem**. Její 
konstrukce umožnuje použít ji na zdi s tloušťkou od 75 - 320mm a regulaci +20mm.

pro jednokřídle dveře
A B C D E*** E**

60 604 628 648 684 788 754
70 704 728 748 784 888 854
80 804 828 848 884 988 954
90 904 928 948 984 1088 1054

100 1004 1028 1048 1084 1188 1154
110 1104 1128 1148 1184 1288 1254

pro dvoukřídlé dveře
A B C D E*** E**

100d 1035 1059 1079 1115 1219 1185
110d 1135 1159 1179 1215 1319 1285
120 1235 1259 1279 1315 1419 1385
130 1335 1359 1379 1415 1519 1485
140 1435 1459 1479 1515 1619 1585
150 1535 1559 1579 1615 1719 1685
160 1635 1659 1679 1715 1819 1785
170 1735 1759 1779 1815 1919 1885
180 1835 1859 1879 1915 2019 1985
190 1935 1959 1979 2015 2119 2085
200 2035 2059 2079 2115 2219 2185

Použití
Zárubeň může být použítá u  interiérových dveří - falcových s rovnou hranou a 
do celoskleněných dveří (ORC).

Komplet obsahuje
Hlavní ram (vodorovná část a dva svislé části spolu s krycími lištami), těsnění, 
panty a komplet montážních prvků . 
Zárubně jsou zabalené v lepenkové krabici.

Zárubne by měly mít  3 panty mimo zárubní pro skleněné dveře, které mají 2 
panty. 

Průřez nastavitelné zárubně
s krycí lištou

3D 3D CPL MALOWANE MALOWANE

Zárubně nastavitelné T80 a T63
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D - požadovaná šírka otvoru v múre

OP

OPS

OSN

vertikálny rez
poldrážkových dverí

vertikálny rez
sklenených dverí 

Vodorovný prierez

podlaha podlaha

stenastena

požadovaná výška otvoru v múre 2028 mm
(2025 mm pre sklenených dverí)

(2
01

1 
pr

e 
O

SN
)

(2
01

4 
pr

e 
O

SN
)

FINISH

SZKLANE

SZKLANE

FINISH 3D

3D

3D

CPL

NATURA

*se netýká 
skleněných dveří

Konstrukce 
Jednoduchá zárubeň je vzrobena z vysoce kvalitní  MDF desky a je polepená ekologickou 
dekorativní fólií imitující dřevo DRE-Cell, 3D fólií ,CPL laminátem  0,15 - 0,2 mm, Finish fólií 
nebo přírodní dýhou. Zárubně disponují stálou  šiřkou 100mm.

Obsah kompletu 
Hlavní trám (vodorovný prvek a dva svislé prvky), dveřní těsnění, sadu pantů, sadu 
komponentů určených k montáži zarubní podle přiloženého návodu. Zarubně jsou baleny 
do kartónových obalů.

Zárubeň ENTER vybavená v 3 panty a horní protiplech.
Zárubeň ENTER vybavená v 3 panty a 4 závěsy pod západku a zásuvky lištového zámku.
Ostatní dveřní zárubně by měly být vybaveny třemi závěsy, mimo dveřní zárubně pro 
skleněné dveře, které mají 2 závěsy.
Pro jednoduché a jednoduché zárubně SOFT  používáme maskovací pásky, a pro jednoduché 
SOFT natura maskovací úhelníky.

A B C** D
60 604 628 692 716
70 704 728 792 816
80 804 828 892 916
90 904 928 992 1016

100 1004 1028 1092 1116
110 1104 1128 1192 1216

pro jednokřídle dveře
A B C** D

100d 1035 1059 1123 1147
110d 1135 1159 1223 1247
120 1235 1259 1323 1347
130 1335 1359 1423 1447
140 1435 1459 1523 1547
150 1535 1559 1623 1647
160 1635 1659 1723 1747
170 1735 1759 1823 1847
180 1835 1859 1923 1947
190 1935 1959 2023 2047
200 2035 2059 2123 2147

pro dvoukřídlé dveřePříplatky
 » zárubeň ENTER  (s protiplechem) ................................................................ zárubeň SOLID
 » zárubeň pro dvoukřídlé dveře .......................................................................................... 30%

jednoduché zárubně,krycí lišty

NATURA

Krycí lišty
použití : jednoduchá zárubeň , jednoduchá SOFT

Obsah kompletu  (na jednu stranu dveří):
vodorovná a dvé svislé pasky, plastové zavěsy, kolíky a utahovací 
sponky. Maskovací pásky jsou baleny do kartónových obalů.

SOFT
SOFT

Spojení krycí lišty 
se zárubní

  * Krycí lištá TOP není dostupná v fólií Finish.
** Krycí lištá STYL není dostupná v fólií CPL

STYL**STANDARD

(16×60) (16×70) (16×78)

FINISH 3D 3D3D

FINISHCPL CPL

TOP*

(16×80)

** OSN +2 mm

** OSN +2 mm

stěnastěna
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stěna stěna

stěnastěna

podlaha podlaha

D - Požadovaná šířka stavebního 
otvoru  
* se týká regulovaného tunelu 
s úhlem T80

Vodorovný řez
3D 3D

CPL

A C D E F E* F*
60 604 648 668 754 738 788 772
70 704 748 768 854 838 888 872
80 804 848 868 954 938 988 972
90 904 948 968 1054 1038 1088 1072

100 1004 1048 1068 1154 1138 1188 1172

A C D E F E* F*
120 1200 1244 1264 1350 1334 1384 1368
140 1400 1444 1464 1550 1534 1584 1568
160 1600 1644 1664 1750 1734 1784 1768
180 1800 1844 1864 1950 1934 1984 1968
200 2000 2044 2064 2150 2134 2184 2168

pro dvoukřídlé dveřepro jednokřídle dveře

Nastavitelný tunel, maskovací prvky, ventilační objímky

Řez nastavitelný tunel

Nastavitelný tunel je ozdobným vstavěním průchodu do zdi. Může být použít jako samostatne řešení nebo 
integrální část posuvného nástěnného systému NT**. Nastavitelný tunel je výrobek, který se vizuálně 
přibližuje regulovatelným zárubním, ovšem s několika rozdíly.
 » nelze instalovat panty
 » chybí protiplech
 » chybí frézování pod těsnění
 » různá vzška a rozpětí předních a zadních úhelníku (hodnoty v tabulce D a E)

NATURA

3D3D

MALOWANE MALOWANE

Řez TUN K63

Řez TUN K63 nebo N63 Řez nastavitelný TUN  T80
Řez nastavitelný TUN  T80

Krycí lišta SOFT NATURA
použití: pro jednoduchý zárubeň SOFT natura

Obsah kompletu  (na jednu stranu dveří):
vodorovný a dva svislé komponenty, kolíky a upínací sponky.

POZOR: Přiobjednávání maskovacích úhelníků  je třeba uvést stranu dveří na které 
budou instalovány.

Řez TUN Natura N63

Ventilační objímky do deskových dveří
Je možnost si koupit komplet (5 ks) ventilačních objímek. 
DRE-Cell, fólie, laminát CPL, fólie Finish - bílá, dub, calvados, hnědý, stříbrná.
NATURA - stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná, zlatá.

bílá javor dub ořech
světlý

calvados hnědý šedý černá stříbrný 
satén

zlatý
satén

stříbrný zlatý

3D FINISHCPL

šedá krémový
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KONSTRUKCE
Nastavitelné zárubně bezfalcové jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF.  
Z pohledové strany je zcela pokryta dekorativní folii imitující dřevo DRE-Cell Decor, 
fólií 3D laminátem CPL, přírodní dýhou nebo lakem**. Její konstrukce je přizpůsobena 
tloušťkou křídel 40 mm a umožňuje použít ji na zdi s tloušťkou od 75 -320 mm a 
regulaci +20mm.
v dekoru bílá matná zárubeň dostupná i ve verzi 90o.
** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním 
pokryty speciálním krycim materiálem umožňujícím jednolitý nástřik.

POUŽITÍ
Nastavitelné zárubně bezfalcové mohou být použity pro všechny kolekce bezfalvových 
dveří.

KOMPLET OBSAHUJE
Hlavní rám (prvek vodorovný a dvě svislé části) spolu s širokými krycími lištami (80 mm) 
s malým poloměrem zaoblení profilu řezu (R2), dveřní těsnění, sestava pantů, včetně 
prvků potřebných k sestavení zárubně dle přiložených instrukcí. 
Zárubně jsou zabalené v lepenkové krabici.

*

* pokud je přítomen
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pro jednokřídle dveře
A B C D E

60 607 631 651 691 791
70 707 731 751 791 891
80 807 831 851 891 991
90 907 931 951 991 1091
100 1007 1031 1051 1091 1191

pro dvoukřídlé dveře
A B C D E

120 1234 1258 1278 1338 1418
130 1334 1358 1378 1438 1518
140 1434 1458 1478 1538 1618
150 1534 1558 1578 1638 1718
160 1634 1658 1678 1738 1818
170 1734 1758 1778 1838 1918
180 1834 1858 1878 1938 2018

zárubňa nastaviteľná bezfalcová 

požadavaná výška stavebního otvoru 2006mm

stěna

stěna stěna

podlaha

D - požadavaná šířka stavebního otvoru

Řez regulovanou zárubní bezfalcovou

Průřez  ORB_095-300 

Průřez ORB_075

* Záruben 075-095 má jiný průřez, pro tloušťku stěny 75-89 mm budete potřebovat zkrátit 
pero pohybujícího se úhlu.

v dekoru bílá matná zárubeň dostupná i ve 
verzi 90 st.o
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Rozměry křidel a umístění pantů
Šířka křídla 

Symbol 
rozměru 

dveří
S SW SB

„100” 1044 1018 1024

„90” 944 918 924

„80” 844 818 824

„70” 744 718 724

„60” 644 618 624

S - celková šířka dveří
SW - šířka v místě falce ( týka se křídel s falcem)
SB- šířka křídla bez falcu

Skrzydło przylgowe
rozwierne

Skrzydło bezprzylgowe
przesuwne

gniazdo pod 
zamek hakowy

19
83

92
0

19
83

19
70

20
8

98
3

17
58

Tloušťka křídel
Typ dveří Tloušťka křídla

Scala, Trevi*, 
Nestor, Elsa

svislé elementy rámu 40 mm
vodorovně elementy rámu 35 mm

Piano, Premium, Trie-
sta**, Fosca, Ena**, Ve-
rano**, Auri, Emena**

vertikální profily 40 mm
vodorovně elementy rámu 35 mm

vnitřní vodorovné prvky 22mm

Jiné modely 40 mm

* V kolekci Trevi 5-6 je vodorovný prostřední rám vyrobený z desky MDF 35 
mm, všechny jiné vodorovné rámy dveří z kolekce se skládájí ze dvou zárubní 
spojených s MDF 16 mm, která je vložená mezi 4 mm sklo. 
** V kolekci Triesta 1-2, Emena 1-2, Verano 1-2, Ena1-2 se rám dveří skládá s 
dvou spojených se sebou rámu MDF 16 mm, mezi které je vloženo 4 mm sklo, to 
se týká dveří rámových s velkým prosklením.

Mřížky a ventilační výřez
Do dveří je možné zabudovat ventilační mřížku. Dostupné barvy jsou bílá, béžová, calvados, 
hnědá, stříbrná, krémová, šedá (kromě dveří SOLID, ENTER a posuvné) nebo hliníková.

ventilační výřez

VETRO A, B, D

ventilační mřížka plastová

Ve všech kolekce dveří (kromě SOLID, ENTER a posuvné), na přaní můžeme vyrobitventilační 
výřez.

ventilační mřížka hliníková

ventílační objímky, technické informace 

Ventilační objímky ocelové
nerez

model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, 
ELSA, TRIESTA, SINCO, DOVA, EVEN, LEXA, TIZANO, TIXA, REVA, SOLTE

Ventilační objímky pro rámové dveře
Pro rámové dveře  používáme ventilační objímky ocelové nebo plastové, (3 ventilační objímky 
do dveří „60“, 4 ventilační objímky do dveří „70“, 5 Ventilační objímek do dveří „80“ – „100“.

Ventilační objímky plastové

model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, ELSA, 
TRIESTA, SINCO, EVEN, LEXA

3D FINISH CPL MALOWANE

FINISH MALOWANE3D

T2 bílý
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ventilační objímka ocelová 
čtvercová 60x60 mm

ventilační objímka 
ocelová kulatá

55x55 mm

T2 slo
nová

 ko
st

T2 še
dý

jilm
 sib

iřs
ky

T2 la
tte

Křídlo falcové otvíravé Křídlo bezfalcové posuvné bezpolodrážkove křídlo otočné 

zámek 
hákový
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bíláý matná šedá světlá 
matná bílá lesk světle šedá

leskhnědá matnášedá tmavá 
matná hnědá leskšedá tmavá

lesk

hnědá matná + CPL dub medový šedá tmavá matná + CPL šedá tmavá

příklady barevných kombinací ocelowé hybridní zárubně

zárubeň ocelová hybridní

béžová 
pololesklá
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ocelová hybridní zárubeň - inovativní řešení v naši nabídce. Kombinuje robustnost kovové konstrukce a prvky dřevěné zárubně (MDF) s povrchovou úpravou CPL laminátem.
ocelová hybridní zárubeň je kombinací ocelové zárubně s konstantní šířkou a zárubně z MDF v 11 rozměrových variantách s krycí obložkou. Toto řešení umožňuje osadit zárubeň na ostění 
o síle 137-357 mm s regulací do 20 mm. 

POUŽITÍ:
Oocelová hybridní zárubeň je určena pro vstupní dveře Solid a Enter (je opatřena 4 otvory pro čepy a střelku vícebodového zámku Solid), ale je možné ji použít i pro interiérové 
polodrážkové dveře s tím, že dřevěná část je dostupná pouze s povrchem CPL. Tato zárubeň je určena k montáži na dokončené podlaze.

úroveň
dokončené 
podlahy

ostění 
MDF 22 mm

X-X

D (šířka otvoru ve zdi)
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ocelová základna

podrobnosti Y

šířka. A B C D E F
80 800 827 890 910 930 993
90 900 927 990 1010 1030 1093

100 1000 1027 1090 1110 1130 1193

šířky zárubně

Cmin Cmax SP
1 137 157 82
2 157 177 102
3 177 197 122
4 197 217 142
5 217 237 162
6 237 257 182
7 257 277 202
8 277 297 222
9 297 317 242

10 317 337 262
11 337 357 282

varianty zárubně v závislosti 
na tloušťce stěny

zárubeň ocelová hybridní

CPL 
laminát dub walijskýdub gray ořechořech celinisvětle šedá kaštanšedý

tmavý akát
bílá

nerez
VVF7206bílá dub medovýbeton 1

F6462
ořech
palenýbeton 2

NOVINKA 
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ocelová obložková zárubeň

A B C D
„80” 800 827 919 890
„90” 900 927 1019 990

„100” 1000 1027 1119 1090

KONSTRUKCE

Nastavitelný ocelový rám je vyroben z plechu z nízkouhlíkové oceli o tloušťce 1,5 mm. Stojany s nadmořskou 
výškou spojenou trvale svařováním. Práškový nástřik v dostupných barvách z palety RAL: 9003-bílý, 
8017-hnědý, 7047-světlý, 7024-tmavě šedý ve dvou stupních lesku (mat / jemná struktura, pololesklý 
/ hladký) a 1001 - béžový pololesklý. Vnější i vnitřní strana zárubně je chráněna organickým ochranným 
nátěrem opatřeným lakem. Na jedné straně zárubně jsou 4 západky a západka
vstupních dveří DRE a na druhé straně 3 pouzdra pro závěsy a čepy proti vysazení dveří.

POUŽITÍ

Obložková ocelová zárubeň je použitelna pro vnitřní vstupní dveře ENTER a SOLID.

V STANDARDU

• otvory pro 3 závěsy
• dodatečné otvory pro čepy proti vysazení dveří
• otvory pro čepy lištového zámku SOLID

tloušťka stěny šířka zárubně

Cmin Cmax Lmin Lmax

95 125 124 154
125 155 154 184
155 185 184 214
185 215 214 244
215 245 244 274
245 275 274 304
275 305 304 334

st
ěn

a

st
ěn

a

příčný řez s montážní kotvou

příčný řez

řez ocelovou zárubní
s krycí obložkou

T57

požadovaná výška stavebního otvoru od hotové podlahy 
je 2073 mm
Světlá průchozí výška zárubně je 2027,5 mm
D - požadavaná šířka stavebního otvoru

úroveň 
hotové 

podlahy
podlaha
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ocelová zárubeň

A B C D D* F
„80” 800 827 870 917 887 897
„90” 900 927 970 1017 987 997

„100” 1000 1027 1070 1117 1087 1097

KONSTRUKCE
Ocelová zárubeň (svařovaná) je vyrobena z nízkouhlíkového plechu
 tloušťky 1,5 mm. Stojky a nadpraží jsou k sobě svařeny. Povrchová úprava je provedena práškovými barvami 
dle RAL: 9003 - bílá, 8017 - hnědá, 7047 - světle šedá, 7024 - tmavě šedá ve dvou stupních lesku (mat/ 
jemná struktura, pololesk/hladká). vnější i vnitřní strana zárubně je opatřena ochrannou vrstvou laku.
Jedna strana zárubně je optařena 4 otvory pro západku a čepy vstupních dveří a protější strana je opatřena 
3 pouzdry pro závěsy a čepy proti vysazení dveří.

POUŽITÍ
Ocelová zárubeň je určená k použití se vstupními dveřmi ENTER a SOLID. Je určena k montáži na dokončené 
podlaze.

V STANDARDU
• otvory pro 3 závěsy
• dodatečné otvory pro čepy proti vysazení dveří
• otvory pro čepy lištového zámku SOLID

řez ocelovou zárubní

podlaha podlaha

st
ěn

a

st
ěn

a

st
ěn

a

st
ěn

a

úroveň
dokončené

podlahy

příčný řez příčný řez 
alternativní způsob montáže

příčný řez 
příčný řez 
alternativní způsob montáže

požadowaná výška stavebního otvoru od dokončené podlahy je 2086 mm nebo 
2071* mm podle zvoleného způsobu montáže

Světlá průchozí výška zárubně je 2027,5 mm

požadovaná šířka stavebního otvoru
alternativní způsob montáže

bíláý matná šedá světlá matná bílá lesk
světle šedá

leskhnědá matnášedá tmavá matná hnědá leskšedá tmavá
lesk

béžová pololesklá



Výška křídla
1983 mm -celková výška křídel polodrážkových a posuvných
1970 mm - výška dveří ve falcu
1969 mm -celková výška křídel bezpolodrážkových

Zkracování křídel
Dveřní křídla je možné zkrátit - maximálně o 60 mm
(není možné zkracovat křídla VETRO, PROTIPOŽÁRNÍ, ENTER a SOLID), pasivní křídla ani posuvné křídla).

Prahové mezery
Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

Panty - připomínky
Všechna křídla s polodrážkou jsou vyrobena ze 3 závěsů o průměru 15 mm, přičemž křídla s polodrážkou mají dva závěsy pro závěsy Estetic 
80 nebo 3 zásuvky za příplatek.

Výběr FAB vložek
V křídlech falcových o tloušťce 40 mm, je nutné použití asymetrické vložky FAB, ve stejném poměru jak u dveřé 14/26 
(26 od strany otevíraní dveří).

POZOR: K tomu je nutno přidat tloušťku štítu z každé strany k tomu navíc 2-3mm. V připadě štítů o tloušťce 10 mm se doporučuje 
vložka: 
Asymetrická 26/36 mm nebo 26/40 mm -  do dveří falcových.

technické informace

Falcové křídla dvoukřídlé
Symbol 

roz-
měru

rozměry v [mm] polské normy

S2 S2W kombinace * Sc+Sb

„100d” 1078 1052 644+444

„110d” 1178 1152 744+444

”120” 1278 1252 844+444; 644+644

”130” 1378 1352 944+444; 744+644; 644+744

”140” 1478 1452 1044+444; 844+644; 
744+744; 644+844

”150” 1578 1552 944+644; 844+744; 
744+844; 644+944

”160” 1678 1652
1044+644; 944+744; 

844+844;

744+944; 644+1044

”170” 1778 1752 1044+744; 944+844; 
844+944; 744+1044

”180” 1878 1852 1044+844; 944+944; 
844+1044

”190” 1978 1952 1044+944; 944+1044

”200” 2078 2052 1044+1044
kombinace* - možné sestavy šířky křídel aktivních (Sc) a pasivních (Sb)

pasívne krídlo ľavé aktívne krídlo pravé

aktívne krídlo pravépasívne krídlo ľavé

Křídla falcové 
Nabízíme křídla: pravé, levé a centra.

Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné výhradně zárubně naší výroby, proto 
doporučujeme nákup celého dveřního kompletu.
Komplet obsahuje 2 dveřní křidla a zárubeň.

cena 
dvojkrídlych dverí

cena
krídla x 2

cena
zárubne

Nabízíme dvojité křídla: pravé - v tom případě je pravé křídlo aktivní a levé 
pasivní a dvojité křídla levé, když je aktivní levé křídlo a pasivní pravé. 
Aktivní křídlo je standardně vybaveno zámkem, na pasivním křídle je 
"kontrafalc" vybavený protiplechem a "západkou " (A)

Kombinace falcových dvojitých křídel

falcové dveře dvoukřídlé

falcové dveře dvoukřídlé

Dveře s polodrážkou pravé Dveře s polodrážkou levé centra krídlo s polodrážkou

pri pohľadu zo strany pántov
sú pánty na pravej strane

pri pohľadu zo strany pántov 
sú pánty na ľavej strane

bez zámky a pántov
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Ostatní technické informace
1. Při zachování standardních rozměru křídel a zárubní představuje štěrbina mezi 
"hotovou" podlahou a dolní okrejem křídla 8mm. Za účelem zmenšení této štěrbiny zkraťte 
odpovídajícím způsobem zdola zárubně. 

2. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků zkontrolujte, jestli je 
vybraný druh stolařského výrobku shodný s požadavky technického zpracování pro daný 
projekt, především je nutné ujistit se, že konstrukce zdí a stropů umožňují montáž stavebních 
truhlářských výrobků s hmotností uvedenou v tabulce níže.

vetracie podrezanie
vetracie otvory (3 – 5 ks.)

škára medzi dverami a podlahou
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Garance ventilační plochy v dveřích falcových** 

Symbol 
rozměru dveří

Křídla polodrážkové Křídla bezpolodrážkové

dveře s ventilační otvory dveře s ventilační 
ventilačním dveře s ventilační otvory dveře s ventilační 

ventilačním

ventilační 
plocha otvorů 

a ventilační 
mezery 

 8 mm (m2)

Požadovaná 
ventiační mezera 

pro splnění 
požadavků ventilace 

[v mm]

plocha 
ventilačního 

výřezu a 
ventilační 

mezery 8 mm [2]

Požadovaná 
ventiační 
mezera 

pro splnění 
požadavků 

ventilace [v mm]

Ventilační 
plocha otvorů 

a ventilační 
mezery 

 9 mm (m2)

Požadovaná 
ventiační mezera 

pro splnění 
požadavků 

ventilace [v mm]

ventilační 
plocha otvorů 

a ventilační 
mezery 9 mm 

(m2) 

Požadovaná 
ventiační 
mezera 

pro splnění 
požadavků 

ventilace [v mm]

”100” 0,009 19* 0,031 0 0,012 19* 0,033 0

”90” 0,008 21* 0,027 1 0,011 21* 0,029 1

”80” 0,008 24* 0,024 5 0,010 24* 0,025 5

”70” 0,007 28* 0,020 14* 0,009 28* 0,021 13*

”60” 0,006 32* 0,016 35* 0,008 33* 0,018 33*

Výše je uvedená je požadovaná světlá výška pod dveřmi, která zajišťuje celkovou ventilační plochu 0,022 m2. Obvykle má světlá výška 
pod dveřmi 8-9 mm.
Zvětšete vzdálenost do určené výšky zkrácením křídla ze spodu (v případě zkrácení - viz**)
** Výjimky nezobrazené v tabulce (křídla, které není možné skrátit):
Sbírka Vetro A - použití ventilačního otvoru ve dveřích "80" - "100" a standardní vůle pod dveřmi (6 mm) splňují požadavky na větrání.
- Kolekce Vetro B - nesplňuje ventilační požadavky. 
Díky konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny / tunelu 12 mm) posuvné dveře splňují požadavky na ventilaci bez nutnosti 
dalších modifikací.

4. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků je nutno se ujistit, zda vybraný typ výrobku je v souladu s technickými 
požadavky daného projektu. Zvláště je třeba se ujistit, že konstrukce stěn a stropů umožňuje montáž stavebních stolařských výrobků o 
hmotnosti uvedené v tabulce níže:

Dveřní křídla Zárubně Ostatní výrobky
interiérové vchodové nastavitelné jednoduché nastavitelný tunel posuvný systém

Váha max. 50 kg 50 kg 40 kg 20 kg 40 kg 20 kg

4. Křídlo je balené v termosmrštitelné fólii, a hrany jsou navíc zabezpečeny polystyrénem nebo kartonovými vložkami.

5. Cena křídla nezahrnuje kliky, rozety, vložka FAB (kromě kolekce SCALA falcové). 

6. Existuje možnost nákupu dveří a zárubní CENTRA (bez otvorů na zámek a panty) s cenou srovnatelnou s produktem s otvory na zámek 
a panty. Zárubně CENTRA jsou vybaveny těsněním. Sada neobsahuje kování.

dvojitý posuvný systém

pokiaľ má aktívne krídlo zámku, je pasívne krídlo vybavené plechom zaústenia západky

pravé krídlo ľavé krídlo ľavé krídlo pravé krídlo

Křídla bezpolodrážkové - posuvné 
nabízíme křídla: pravé, levé a centra (křídlo bez zámků a úchytek)
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Ceník je platný od 01.04.2019.
Výrobce na křídla a zárubně poskytuje záruční dobu 24 měsíců.
Více informací včetně instrukcí k montáži najdete v záruční kartě produktu. 

Složka není nabídkou z právního hlediska a je publikována pouze s cílem informovat. Výše uvedené 
informace jsou aktuální v momentě publikace katalogu. V souladu s načí politikou neustálého rozvoje si 
vyhrazujeme právo k změnám a vylepšením produktů ovedených v katalogu bez nutnosti informovat klienty. 
Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od reálného vzhledu. Vyhrazujeme si právo k chybám v tisku. 

DISTRIBUTOR

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
tel. +48 55 236 42 58  fax +48 55 236 42 51

pracovní doba: 8.00 - 16.00
e-mail: dre@dre.pl  www.dre.pl


