
OblOžkOvé zárubně

Zárubeň lze použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé otočné dveře, posuvné dveře, skládací dveře, nebo pro obklad otvoru bez dveřních závěsů. Zárubně se osazují 
po dokončení stavebních otvorů, tedy po zhotovení omítek, maleb, obkladů, položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců.

Jsou určeny jak pro klasické zdivo, tak sádrokartonové konstrukce od šířky 70 mm. Jsou vyráběny v normovaných, popř. atypických rozměrech. V kombinaci 
s dveřním křídlem tvoří zvukově izolační bariéru.

Technické parameTry
Konstrukce zárubně je tvořena středovým dílcem tloušťky 22 mm a dvěma obložkami profilu L o tloušťce 18 mm a šířce 60 mm.  
Tyto dílce jsou vyrobeny z prvotřídní dřevotřískové desky emisní třídy E1, jsou ofrézovány a povrchově upraveny odstíny dle přání zákazníka.

Zárubeň je standardně osazena:
- třemi kusy závěsů v povrchové úpravě nikl
- univerzálním protiplechem se zvýšenou odolností proti vyražení (72 a 90 mm) 
- celoobvodovým těsněním pro měkké dovírání dveří.

Standardní rozměry
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Tím, že je naše firma jako jedna z mála výrobcem kompletní sestavy, jsou zaručeny stejné odstíny povrchové úpravy zárubně a dveřního křídla.

SvěTlíky
Pro stavební otvory větších rozměrů je možné použití bočních a horních světlíků 

JednOdušší mOnTáž!
Zárubně jsou dodávány netradičně v předmontovaném stavu! 
Již se nemusíte zbytečně zdržovat se složitým připevňováním závěsových pouzder, které je tak náročné na přesnost a zabere spoustu času… 
Naše firma pro závěsy používá kvalitní upevňovací prvky od firmy Schachermayer, které jsou předmontovány již u nás ve výrobě. Při montáži závěsů postačí pouze 
vsunutí a utažení závěsu klíčem. Tato předmontáž, která je neobvyklou, avšak u nás standardní službou u všech zárubní Vám zaručí zjednodušený a časově rychlejší 
průběh montáže!

STavební OTvOry

Jmenovitá šířka  

600
700
800
900

Celková šířka zárubně 

750 
850 
950 
1050

Jmenovitá výška

1970

Celková výška zárubně

2042

Hloubka 

Dle tloušťky příčky 
 po 5-ti mm

V případě, že jste se rozhodli pro dřevené zárubně, 
je nutné, aby jste toto rozhodnutí učinili včas, 
tzn. při projektu, nejpozději při realizaci hrubé 
stavby.
Stavební tvory pro zárubně musí mít dané para-
metry, které jsou uvedeny níže. Samotná montáž 
zárubní se provádí po dokončení maleb, obkladů 
a všech podlahových krytin, včetně koberců. 
V případě obkladů stěn, které nepřesahují nebo 
nekončí ve stejné výšce jako zárubně, je zapotřebí 
neprovádět obklad až do konce stavebního otvoru, 
ale vynechat jednu řadu obkladu a tu dodělat až 
po samotné montáži zárubně. 
Promyslete si umístění dveří s ohledem na elek-
troinstalaci, okolní zdi, či budoucí vybavení. Pokud 
nemáte dostatek prostoru, zvolte si např. posuvné 
dveře na zeď nebo do stavebního pouzdra. 
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• Široká nabídka dekorů povrchové úpravy 

• Masivní smrkový rám 

• Zasklívací a okrasné rámečky z masivního dřeva!

• Rychlejší montáž zárubní díky přípravě z výroby

• Přesnost opracování zajištěna CNC technologií

• Nejrůznější atypické provedení

• Dveře včetně zárubně osazeny třemi kusy závěsů

• Zárubeň je:

    - vybavena protiplechem se zvýšenou odolností proti vyražení

    - vybavena celoobvodovým těsněním pro měkké dovírání dveří

    - předmontována a balena do kartonového obalu

• Záruka kvality a precizního provedení

• Montáž vlastními proškolenými pracovníky
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Individuální přístup, poradenská činnost a zpracování cenových 
nabídek patří k bezplatným službám pro naše zákazníky.

technický servis a poradenství:
mob.: +420 602 567 910
mob.: +420 602 741 901
mob.: +420 602 556 830 

výroba a montáž 

i n te r ié rových 

dveří a zárubní
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dveŘe
Společně s naší zárubní tvoří komplet splňující funkční a estetické požadavky na uzavírání  průchozích otvorů. Nabízíme je v provedení jako plné, prosklené, vstupní  
do bytu, protipožární, skládací a posuvné.

OTOčné dveŘe
konstrukce 
• masivní smrkový rám
• výplň: - voština, dřevotřísková deska 
• plášť:  - dřevotřísková deska 4 mm
• povrchová úprava: laminát nebo vysoce gramážní folie v široké nabídce dekorů
• 3 ks závěsů
• zámek - dozický (standard), pro cylindr. vložku, WC, rozteč 72 mm (90 mm) 
• prosklení dle uvedených vzorů
• masivní zasklívací rámečky mořené do odstínu dveří

SklO

prOFilOvé lišTy

  

 

 

na přání zákazníka lze na dveře zabudovat:
- výsuvný kartáč, zamezující proudění vzduchu pod dveřmi
- větrací mřížku 
- panoramatické kukátko

pOSuvné dveŘe
Otevírání klasických otáčivých dveří zabírá prostor, který často není k dispozici, nebo by mohl být využitý k jiným účelům. Posuvné dveře jsou velmi elegantním a chytrým 
řešením do všech typů bytů i kanceláří, které umožní efektivní využívání těchto prostorů. Posuvné dveře neomezují, mohou být kdykoli otevřeny nebo zavřeny, aniž 
by překážely.

dveře posuvné na stěnu 
Jednokřídlé, dvoukřídlé - tento způsob otvírání lze využít při jednoduché rekonstrukci. Nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy. Dveřní křídlo je zavěšeno v kolejnici 
s dřevěným  hranolem připevněným na stěnu a překryto garnýží. Ve spodní části dveřního křídle je vyfrézována drážka. Do podlahy je přišroubován vodící trn, který zajišťuje 
přímočarý pohyb křídla. Pro větší komfort lze u dvoukřídlých posuvů využít synchronního mechanismu, kdy se při otevírání jednoho křídla současně otevírá i křídlo druhé. 
Posuvné křídlo lze osadit kováním pro uzamykání. Konstrukce posuvného křídla a typy prosklení jsou identické s otočnými křídly.

dveře posuvné do pouzdra
Tento typ posuvných dveří je nejdokonalejším řešením z hlediska úspory místa. Vyžaduje však větší stavební úpravy. Do stavebního otvoru je třeba zabudovat stavební 
pouzdro, které je uzpůsobeno pro zděnou i sádrokartonovou příčku. 
Spolu s dodavatelem pouzder nabízíme širokou škálu variant: jednokřídlé posuvné dveře, dvoukřídlé posuvné dveře proti sobě, teleskopické paralelně posuvné dveře, 
nebo posuvné dveře do zákrytu.

 Dveře levé                                                           Dveře pravé

Kůra čirá Kůra bronz kouřová Float čiré KrizetFlutes Chinchilla bronz Chinchilla čirá Master carre

Masterlinea Masterpoint Matelux Planibel bronzPavé bílé Thela modrá Thela čirá Uadi bílé

Masivní lišty 
pro všechny druhy dveří kromě typu Standard

ObalOvaná sMrkOvá lišta 
pro dveře Standard

typ A typ B typ C

Šířka

Jednokřídlé dveře
600, 700, 800, 900, 1100 

Dvoukřídlé dveře 
1250, 1450, 1650, 1850 

Výška

1970

Tloušťka

40

Standardní rozměry atypické provedení  
Díky moderní technologii, jsme schopni na CNC strojích vyrobit dveřní křídla 
atypických rozměrů. Maximální rozměr jednokřídlých dveří je 120 x 220 cm. 

- samozavírač
- panikové kování
- okopovou lištu
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