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CARMAN - DOORS, s.r.o.
NÁŠ PŘÍBĚH JE O DŘEVĚ.
Procházku v přírodě a na čerstvém vzduchu nelze nahradit.
Abychom se alespoň trochu cítili ve spojení s přírodou,
vybíráme do našich domovů především přírodní materiály jako
je kámen, vlna, dřevo a další.
Pro naši výrobu to jednoznačně znamená použití dřeva
do všech našich dveří. Jsme o krok dál a přizpůsobujeme
se individuálním požadavkům každého našeho klienta. Výroba
na míru je technologicky a časově náročná, přesto jsme schopni vyhovět potřebám a uspokojit požadavky i nejnáročnějších
zákazníků. Díky mnoholeté zkušenosti dodáváme nejen
do českých domácností a veřejných prostor vysoce kvalitní
výrobky.
Pro naše výrobky používáme pouze dřevo z lokálních zdrojů,
beskydských lesů. Jsme zastánci šetrného způsobu
hospodaření s přírodními zdroji, a proto jsme součástí komunity
sdílící stejné myšlenky. Podporujeme Nadaci dřevo pro život.
Cílem nadace je seznámit veřejnost s přínosy ohleduplného
využití dřeva, jakožto domácí obnovitelné suroviny. Tímto
přispíváme k vytváření rovnováhy na Zemi.
Přírodní materiál nikdy neomrzí ♥
Team CARMAN-DOORS.

DVEŘE S DUŠÍ PŘÍRODY

představujeme Vám naše nové označení
kvality českých dveří s masivním dřevěným
rámem CARMAN-DOORS

zárubně

1

DÝHOVANÉ DVEŘE
Každý den se dotýkáme dřeva.
Reagujeme i na potřeby těch nejnáročnějších klientů.

Dýhované dveře

Znalosti a řemeslné schopnosti našich
truhlářů nám umožňují realizovat prvotřídní luxusní dýhované dveře.
Tento výrobek v sobě nese duši přírody,
ale současně splňuje vysoké nároky na
moderní bydlení.

22 dýhované dveře

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
VSTUPNÍ DVEŘE
S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY
BYTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU URČENY K ZABEZPEČENÍ
BYTŮ, KANCELÁŘÍ A DALŠÍCH PROSTOR, KDE JE VYŽADOVÁNA
ZVÝŠENÁ OCHRANA.

vstupní

S výběrem bezpečnostních dveří vám rádi poradíme.
Nabízíme dveře bezpečnostní třídy PBD RC2, PBD RC3.
Celá řada PBD je odzkoušena pro užití do prostor, ve kterých je
vyžadováno použití požárních uzávěrů EW nebo EI. Tyto výrobky podléhají
legislativním požadavkům, které při montáži musí být dodrženy. Osazení
dveří lze pouze do schváleného typu zárubně s požadovanou požární
odolností. Požární uzávěr dodáváme v kompletu, včetně ocelové těsněné
zárubně..

PBD RC3
Dveře s nejvyšší mírou ochrany v naší nabídce. Standard předchozích
výrobků je u tohoto výrobku zvýšen celoobvodovým rámem z tvrdého
dřeva, vnitřními ocelovými výztuhami a masivními závěsy. PBD RC3 jsou
dodávány v setu se zárubní pro zazdění. Dveře jsou klasifikovány jako
EI/EW 30 DP3 + RC3.

bezpečnostní dveře
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HARMONIE
Našimi výrobky a použitými materiály se snažíme o vytvoření
harmonického prostředí, které bude navozovat pozitivní atmosféru
pro spokojený život.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Každý nejlépe cítí, co je nám příjemné. Naší snahou je umožnit
zákazníkovi stát se tvůrcem vlastního výrobku. Naším úkolem je přetvořit
tuto ideu do fyzické podoby. Využíváme moderní technologie, ale ctíme
tradiční postupy.

PŘÍRODA U VÁS DOMA
Využíváme maximální množství přírodních materiálů z blízkých zdrojů,
jejichž použití je nám po staletí známé a přirozené svými vlastnostmi,
strukturou a barevností.
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d.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
alfa.

ŘADA ALFA JE NAVRŽENA PRO VELKOU SKUPI NU ZÁKAZNÍKŮ UPŘEDNOSTŇUJÍCÍCH PŘÍJEMNÝ A LEHKÝ
VZHLED. MODELY DVEŘÍ V TÉTO ŘADĚ VÁS JISTĚ OSLOVÍ.
JE TO VOLBA TÉMĚŘ PRO KAŽDÝ INTERIÉR A DÍKY PŘÍZNIVÉ
CENĚ I PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá

F. RAL

dle vzorníku RAL

HPL

na dotaz

DÝHA

na dotaz
*(PD) dostupný příčný dekor

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu

a.

Posuvný systém do pouzdra

f.

a.

alfa. 01
CPL 3D PREMIUM halifax tabák

f.

b.

alfa. 03
CPL dub sukatý

g.

c.

alfa. 03
CPL 3D dub authentic

d.

alfa. 11
CPL 3D wenge

e.

alfa. 12
CPL třešeň

alfa. 01
CPL javor
alfa. 03
FINISH RAL

g.

alfa. 11

beta.
b.

12

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
beta.

DVEŘE VHODNÉ PRO VŠECHNY DRUHY INTERI ÉRŮ. JEDNODUCHOST A KVALITA ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ S DŮRAZEM NA DETAIL VÁS
OSLOVÍ U KAŽDÉHO TYPU TÉTO ŘADY.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá

F. RAL

dle vzorníku RAL

HPL

na dotaz

DÝHA

na dotaz
*(PD) dostupný příčný dekor

SKLO

a.

STANDARD

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ

kůra bronz, satinato, krizet čirý, screen, flutes čirý,
mastercarre, spotlyte, flutes matný, činčila bronz,
bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
Posuvný systém do pouzdra

a.
b.
c.
d.

f.

g.

beta. 22
CPL 3D whitewood
beta. 02
CPL 3D hacienda černá
beta. 04
CPL 3D dub bardolino
beta. 11
CPL 3D dub sukatý

e.
f.
g.

beta. 12
CPL diamantově šedá
beta. 12
CPL 3D woodline crème
beta. 03
FINISH RAL

V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu
a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.

beta. 13

gama.
b.

14

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
gama.

TATO ŘADA JE SESTAVENA JAKO CELOSKLENĚ NÁ. VELKÉ PLOCHY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ PŘEMĚNÍ TVÁŘ
DVEŘÍ. ŘADA GAMA SE DOSTÁVÁ DO POPŘEDÍ ZÁJMU DÍKY
SVÉ VARIABILITĚ A JEMNOSTI.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá

F. RAL

dle vzorníku RAL

HPL

na dotaz

DÝHA

na dotaz
*(PD) dostupný příčný dekor

SKLO

a.

STANDARD

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ

kůra bronz, satinato, krizet čirý, screen, flutes čirý,
mastercarre, spotlyte, flutes matný, činčila bronz,
bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
Posuvný systém do pouzdra

a.
b.
c.
d.

f.

g.

gama. 03
CPL 3D jasan pískový
gama. 04
CPL 3D PREMIUM dub halifax
gama. 04
CPL 3D wenge
gama. 22
CPL 3D driftwood

e.
f.
g.

gama. 22
CPL 3D dub sukatý
gama. 21
CPL 3D dub bardolino
gama. 21
FINISH RAL

V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu
a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.

gama. 15

delta.
b.

16

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
delta.

JEDNODUCHOST A ELEGANCE JSOU NEJVĚTŠÍ
PŘEDNOSTÍ TÉTO PRODUKTOVÉ ŘADY, KTERÁ ODKAZUJE
NA DESIGN TŘICÁTÝCH LET. OVĚŘENÉ MODELY SE STÁLE VÍCE
ZTOTOŽŇUJÍ S PŘEDSTAVAMI O SOUČASNÉM MODERNÍM
BYDLENÍ.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá

F. RAL

dle vzorníku RAL

HPL

na dotaz

DÝHA

na dotaz
*(PD) dostupný příčný dekor

SKLO
a.

STANDARD

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ

kůra bronz, satinato, krizet čirý, screen, flutes čirý,
mastercarre, spotlyte, flutes matný, činčila bronz,
bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
Posuvný systém do pouzdra
a.
b.
c.
d.
f.

g.

delta. 06
FINISH RAL
delta. 01
CPL 3D hacienda černá
delta. 02
CPL 3D dub bardolino
delta. 07
CPL javor

e.

delta. 04
CPL šedá

f.

delta. 05
FINISH RAL
delta. 14
CPL 3D jasan pískový

g.

V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu
a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.

delta. 17

zéta.
b.

18

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
zéta.

ŘADA NOVĚ VYTVOŘENA Z MODELŮ, KTERÉ
BYLY KONSTRUOVÁNY NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ.
SPECIFICKÉ TVARY PROSKLENÍ NEBO VÝPLNĚ VYTVÁŘÍ
Z MODELŮ ŘADY ZÉTA NABÍDKU PRO TY, KTEŘÍ HLEDAJÍ
NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá

F. RAL

dle vzorníku RAL

HPL

na dotaz

DÝHA

na dotaz
*(PD) dostupný příčný dekor

SKLO

a.

STANDARD

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ

kůra bronz, satinato, krizet čirý, screen, flutes čirý,
mastercarre, spotlyte, flutes matný, činčila bronz,
bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
Posuvný systém do pouzdra

a.
b.
c.
d.

f.

g.

zéta. 02
FINISH RAL
zéta. 01
CPL šedá
zéta. 02
CPL 3D dub authentic
zéta. 03
CPL 3D woodline creme

e.

zéta. 03

f.

zéta. 04
CPL 3D hacienda černá
zéta. 04
FINISH RAL

CPL 3D PREMIUM dub halifax tabákový

g.

V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu
a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.

zéta. 19

éta.
b.

20

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
éta.

CELÁ KOLEKCE BYLA NAVRŽENA VE SPOLUPRÁCI
S NAŠIMI DESIGNÉRY A TECHNIKY VE SNAZE DOSÁHNOUT
MAXIMÁLNÍHO UŽITKU PRO ZÁKAZNÍKA, S OHLEDEM NA
SOUČASNÉ MATERIÁLOVÉ A ESTETICKÉ TRENDY.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax, dub halifax tabák
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic, dub bardolino, wenge, dub sukatý,
jasan pískový, whitewood

CPL

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, diamantově šedá,
bílá, šedá

DALŠÍ
a.

SKLO

satinato, float čirý, kůra čirá, činčila čirá,
crepi čiré

LIŠTA

hliníková lišta zapuštěná do povrchu dveří (možnost
různých dekorů hliníkových lišt, cena na dotaz) .
Dostupné pouze pro modely 07, 08, 13.
Posuvný systém na stěnu
Posuvný systém do pouzdra

a.
b.
c.
d.
f.

g.

éta. 01
CPL 3D hacienda černá
éta. 05
CPL 3D wenge
éta. 03
CPL 3D jasan pískový
éta. 06
CPL 3D driftwood

e.

éta. 07
CPL 3D dub authentic

f.

éta. 08
CPL javor

g.

éta. 12
CPL bílá

V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu
a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.

éta. 21

kappa.
b.

22

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
kappa.

PLOCHA DVEŘÍ VHODNĚ DOPLNĚNÁ JEMNÝM
HLINÍKOVÝM PROUŽKEM JE NOVÝM ŘEŠENÍM PRO TY, KTERÝM
SE LÍBÍ MODERNÍ INTERIÉR. VYBERTE SI VODOROVNÉ NEBO
SVISLÉ PROVEDENÍ, POČET HLINÍKOVÝCH LIŠT A JEJICH UMÍS TĚNÍ TAK, ABY ODPOVÍDALY VAŠEMU VKUSU.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá
*(PD) dostupný příčný dekor

LIŠTA
STANDARD

hliníková lišta zapuštěná do povrchu dveří
(možnost různých dekorů hliníkových lišt,
cena na dotaz)

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
a.
Posuvný systém do pouzdra

a.
b.
c.
d.
e.

f.

kappa. 05
CPL 3D hacienda černá
kappa. 01

CPL 3D PREMIUM dub halifax tabákový

f.
g.

kappa. 02
CPL třešeň
kappa. 02
CPL bílá

kappa. 05
CPL 3D jasan pískový
kappa. 04
CPL diamantově šedá
kappa. 03
CPL šedá

g.

kappa. 23

lambda.
b.

24

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
lambda.

NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ FRÉZOVANÝCH
LINEK PŘINESE DO VAŠEHO DOMOVA NOVÝ PRVEK. V KOMBINACI S BARVAMI PODLE VAŠEHO VÝBĚRU VHODNĚ DOPLNÍ
VÁŠ INTERIÉR. MŮŽETE SI VYBRAT NEJEN ZE ŠIROKÉ NABÍDKY BAREV RAL, ALE I POVRCHŮ - VYSOKÝ LESK, MAT NEBO
POLOMAT.
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Linky na dveřním křídle lze libovolně kombinovat
(ilustrace slouží pro příklad)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
F. RAL

dle vzorkovníku RAL

DRÁŽKA

zafrézovaná drážka do povrchu dveří

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
a.
Posuvný systém do pouzdra

a.
b.
c.
d.
e.

f.

lambda. 01
FINISH RAL
lambda. 01
FINISH RAL
lambda. 02
FINISH RAL
lambda. 02
FINISH RAL
lambda. 03
FINISH RAL

f.
g.

lambda. 03
FINISH RAL
lambda. 03
FINISH RAL

g.

lambda. 25

sigma.
b.

26

c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
sigma.

MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÁ KOMBINACE PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ DŘEVA A SKLA PŘISPĚJE K NEUVĚŘITELNÝM
HRÁM SVĚTEL A STÍNŮ VE VAŠEM INTERIÉRU.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax, dub halifax tabák
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic, dub bardolino, wenge, dub sukatý,
jasan pískový, whitewood

CPL

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, diamantově šedá,
bílá, šedá
*(PD) dostupný příčný dekor

DALŠÍ
SKLO

Sklo tvrzené - 8mm - satinato, float čirý

POZNÁMKA

Dveře lze vyrobit pouze ve variantě otočné.
Není dostupné v RAL nástřiku.
Model 01 má dřevěný rám široký 20 cm, a to ve
všech možných šířkách dveřního křídla.
Model 02 má sklo z pohledové šířky 25 cm, a to ve
všech možných šířkách dveřního křídla.
Model 03 má sklo z pohledové šířky 15 cm, a to ve
všech možných šířkách dveřního křídla.

a.

Model 04 má sklo z pohledové šířky 6 cm, a to ve
všech možných šířkách dveřního křídla.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

sigma. 01
CPL 3D dub bardolino
sigma. 01
CPL 3D wenge
sigma. 01
CPL 3D woodline creme
sigma. 02
CPL 3D dub sukatý
sigma. 02
CPL 3D hacienda černá

f.
g.

sigma. 04
CPL 3D PREMIUM dub halifax
sigma. 03
CPL 3D driftwood

g.

sigma. 27

omega.
b.
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c.

d.

e.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
omega.

ZPĚT DO SOUČASNOSTI SE VRACÍ KOLEKCE
OMEGA SVÝM ŠARMEM A INTELIGENTNÍM POJETÍM. TUTO
ŘADU TVOŘÍ MODELY S MAXIMÁLNÍM PROSKLENÍM, JEJICHŽ
ELEGANCE POVZNESE KAŽDÝ INTERIÉR.

01

04

05

06

07

08

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM dub halifax (PD), dub halifax tabák (PD)
CPL 3D

hacienda černá, bílá pór, driftwood, woodline creme,
dub authentic (PD), dub bardolino (PD), wenge, dub
sukatý (PD), jasan pískový (PD), whitewood

CPL

ořech (PD), třešeň (PD), dub (PD), buk pór (PD),
javor (PD), diamantově šedá, bílá, šedá

F. RAL

dle vzorníku RAL

HPL

na dotaz

DÝHA

na dotaz
*(PD) dostupný příčný dekor

SKLO

a.

STANDARD

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

NA PŘÁNÍ

kůra bronz, satinato, krizet čirý, screen, flutes čirý,
mastercarre, spotlyte, flutes matný, činčila bronz,
bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné

DALŠÍ PROVEDENÍ
Posuvný systém na stěnu
Posuvný systém do pouzdra

a. omega. 04

e.

CPL 3D PREMIUM dub halifax

b. omega. 01

CPL 3D PREMIUM dub Halifax tabákový

c. omega. 01
CPL diamantově šedá
d.
omega. 04
CPL 3D whitewood

f.

g.

f.
g.

omega. 06
CPL 3D dub authentic
omega. 07
CPL 3D dub sukatý
omega. 08
CPL 3D woodline creme

V případě jiného rozměru dveří dochází k úpravě prosklené části dveří, přičemž rozměr dveřního rámu
a počet vnitřních lišt zůstává nezměněný, mění se však velikost skla a uspořádání vnitřních lišt.

omega. 29

PA L U B KOV É DV E Ř E

palubkové dveře

LIDÉ JE POUŽÍVAJÍ OD NEPAMĚTI.
JSOU VYROBENY KLASICKÝM ZPŮSOBEM S VYSOKÝM PODÍ LEM RUČNÍ PRÁCE. KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ KUS TĚCHTO DVEŘÍ
JE NAPROSTÝM ORIGINÁLEM A UNIKÁTEM, KTERÝ MÁ SVOU
OSOBITOST.

01

02

03

04

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ÚPRAVA

bez povrchové úpravy

VÝPLŇ

sklo tl. 4 mm (modely 3, 4 )

NA PŘÁNÍ

zateplení (16 mm)

SKLO
STANDARD kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý
NA PŘÁNÍ

izolační sklo

POZNÁMKA dveře je možné usadit do dřevěné rámové zárubně

b.

a.

a. 01
masiv

30

b. 02
masiv

d.

c.

c. 03
masiv

d. 04
masiv

31

32

33

příslušenství

premium

optimum
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BLADE P1500 HR CM - ČERNÝ MAT
CM - černý mat
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

FUSION HR H1619S XR- ABS
XR inoxchrom
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

EIDOS Q03 HR XR
HR - I inoxchrom
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

BUTTO HA 169HR – NI-SAT- MAT
NI-SAT-A matný nikl antracit
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

INNER P660 HR XR
HR inoxchrom
Rozeta BB, PZ, WC

TURN HX8505 HR NI-SAT-MAT
HR chrom matný / výplň bílá
lesklá
Rozeta BB, PZ, WC

VISTA P639 HR CM
HR - CM černý mat
Rozeta BB, PZ, WC

TECH-T T- NI-SAT-A
Matný nikl antracit
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

VISION H 1802 HR CM
CM černý mat
Rozeta BB, PZ, WC

ALA H 1290 M3 EN –E
M3/E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LOREDANA LN
LN matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

RACE P1601 HR NI-MAT
NI-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO WAY BA 23080 – CH-SAT
CH-SAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

COOL P 1701 HR NI-MAT
NI-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

ATLAS HA 170HR – NI-SAT-MAT
NI-SAT-MAT matný nikl
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

KAPPA CM
CM černý mat
Bez rozety, rozeta BB, PZ, WC

KLIKY

LEKO VISION HR H 1892R KOV
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO ERA 170 KOV/EN – E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO DARA ECONOMIC BA Z1862 HR
CH-SAT matný chrom
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO GULF H 1894 HR KOV
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO XENIA VL 168903 NI-SAT-CH
NI-SAT-MAT matný nikl chrom
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO CUBOID HR H 1682 KOV – E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO MORON BA 1182 NI-SAT
NI-SAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

standard

LEKO VISION H 1892R KOV
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO VITTORIA BA Z301S HR
NI-SAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO UFO H 1891 R KOV
E matná nerez		
Rozeta BB, PZ, WC

VISION H 1802 M3 – CM
CM černý mat
Rozeta BB, PZ, WC

GULF H 1804 M3 EN – E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

ALFA IH 040 HR KOV –E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

KLESO HR H 1735S KOV/ EN – E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LISA H 1231 M3 – E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

ALA IH 051KOV – E
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

zárubně
kliky
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OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
Obložková zárubeň je vhodným řešením pro dveře jak s polodrážkou,
tak pro bezpolodrážkové. Polodrážkové zárubně jsou nejpoužívanějším
typem obložkových zárubní. Jsou určené pro všechny varianty nejběžněji
používaných dveří s polodrážkou. V místě, kde se dveřní křídlo zavírá
do zárubně, je na dveřích i zárubni drážka. Díky tomuto provedení překrývá dveřní křídlo zárubeň o šířku drážky do prostoru, do kterého se dveře
otevírají.
V bezpolodrážkovém provedení je drážka pouze na zárubni. Jedná se
o velmi elegantní řešení, kdy je celé křídlo dveří vsazeno do zárubně
a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Dveře zapadají hladce a tiše
do zárubně. Malá spára má po celém obvodu stejnou šířku, což působí
velmi elegantně a moderně.

Obložková zárubeň pro jednokřídlé
a dvoukřídlé dveře. Možnost provést
korekci tloušťky na zárubní
o +10mm / - 0mm.

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ )
Jedná se o vhodné řešení pro případ, kdy chcete změnu z tradičního
kovového provedení zárubně. Jednoduchým způsobem získáte sladění
zárubně s novými dveřmi a nový moderní vzhled interiéru. Mezi největší
výhody patří montáž bez bourání a zásahu do interiéru bytu.
Obklady ocelové zárubně jsou vyráběny pro tyto rozměry dveří:
- Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
- Dvoukřídlé: 125, 145, 160/ 197 cm

Obklad ocelové zárubně, je nutné osadit
dveřním křídlem atypického rozměru pro
standartní ocelovou zárubeň, o - 55 mm
užším a – 25 mm kratším.
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ZÁRUBNĚ
OCELOVÁ ( KOVOVÁ)
ZÁRUBEŇ PRO
ZAZDĚNÍ
Široká nabídka nejběžněji
prodávaných ocelových zárubní
se dělí na zárubně pro zazdění
a pro dodatečnou montáž. Jejich
povrchová úprava je nabízena
v provedení černý plech (většinou
s přepravním nátěrem), komaxit
nebo v pozinkovaném provedení.

a) Ocelová zárubeň pro dodatečnou
montáž, bez možnosti provést
korekci tloušťky na zárubní
o + 0mm / - 0mm.

b) Ocelová zárubeň prododatečnou
montáž, možnost provést korekci
tloušťky na zárubní
o +10mm / - 0mm.

c) Ocelová zárubeň pro zazdění,
je možno objednat jak
s přesahem do podlahy tak bez
něj.

SPOJ ZÁRUBNĚ
Tradiční zárubně jsou viditelné
z obou stran a běžně se spojují
„na pokos“. To znamená, že v jejích rozích vidíte ostrý úhel (45°).

Modernější variantou jsou
zárubně se spojem „na tupo“.
Laicky řečeno je spoj
jednotlivých dílů kolmo na sebe.
Zárubně mají v obou případech
elegantní vzhled a je pouze na
Vás, které provedení si vyberete.

zárubně
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DVEŘNÍ VÝPLŇ
PAPÍROVÁ VOŠTINA
Ztužená papírová voština je běžně
používaná stabilizační výplň mezi
konstrukcí křídla a vlysem dveřního
křídla. Je vytvořená ze speciálně
tvrzeného papíru poskládaného do

tvaru včelích pláství (velikost ok je 25 mm). Šestiboká struktura pláství
zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké hmotnosti a tedy
snadné manipulace.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD) DUTÁ
Odlehčená (děrovaná) dřevotřísková deska vyhovuje běžnému provozu
a zabezpečuje pevnost celé konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto
výplní jsou nepoměrně těžší a mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší
schopnost pohlcování zvuku.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD) PLNÁ
Žáruvzdorná deska pro výrobu požárních
dveří. Je vyrobena
z expandovaného vermikulitu
a speciálního pojiva, které
zabezpečuje vysokou odolnost proti
vysoké teplotě do 1300 °C

a teplotním šokům. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná
azbestová, skleněná nebo minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a
mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým
odporem a nízkou tepelnou vodivost.

S K LO
STANDARD

kůra čirá

činčila čirá

crepi čiré

float čirý
NA PŘÁNÍ

kůra bronz

činčila bronz

satinato čiré

krizet čirý
BEZPEČNOSTNÍ
VYBERTE SI SKLO PODLE VAŠICH POTŘEB.

mastercarre
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bezpečnostní čiré

bezpečnostní mléčné

Přemýšlejte nejen o tom, zda se Vám určité sklo
líbí a hodí se k vybraným dveřím. Zamyslete se
také nad funkcí jednotlivých místností, do kterých
dveře umístíte.

LIŠTY
ZASKLÍVACÍ LIŠTA
TYP OMEGA
- určen převážně pro povrchy CPL

SLOUŽÍ KE SPOJENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA S VYBRANÝM
PROSKLENÍM NEBO VÝPLNÍ.
DOPLŇUJÍ TAK CELKOVÝ
VZHLED DVEŘÍ.

NALEPOVACÍ
LIŠTA

Zasklívací lišty používáme vždy
s povrchovou úpravou, ve které
jsou provedeny dveře (v případě
povrchové úpravy CPL). V naší
nabídce však najdete také lišty
ozdobné a dekorativní. Tyto lišty
jsou nalepovací nebo hliníkové.

HLINÍKOVÁ LIŠTA

Hliníkové lišty dodáváme
s povrchovou úpravou hliník
natural nebo hliník broušený,
nerez broušený nebo černou.

HB - BROUŠENÁ
HP - PŘÍRODNÍ
Lišta může být zakončena
rádiusem nebo mít pravý
úhel.

ČERNÁ LIŠTA

Vyobrazení dveří, zárubní a doplňků je pouze ilustrativní. Skutečné provedení
se může lišit v závislosti na zvolených rozměrech, doplňcích, barevných
a dekorových kombinacích a povrchových úpravách.

doplňky
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Vybíráme jen to nejlepší. Používáme pouze vysoce
kvalitní povrchové materiály, šetrné na údržbu a obzvlášť
odolné vůči mechanickému opotřebení.
Materiály jsou testovány a zaručují odolnost vůči nárazům,
teplotním rozdílům a opotřebení. Důraz klademe také
na kvalitu barev a veškeré naše dveře podléhají
vícevrstvému lakování. Pro údržbu a čistotu dveří
doporučujme používat pouze vodu, případně s malým
množstvím saponátu. Nedoporučujeme se používat
chemické přípravky.

TYPY POVRCHŮ

CPL 3D PREMIUM
Prémiový dekor, který naprosto věrně imituje
strukturu dřeva. Souhra povrchové textury
a podkladové kresby dřeva působí k nerozeznání
od přírodního materiálu, ale zachovává si odolnost
a uživatelskou nenáročnost laminátu.

CPL 3D LAMINÁT
Povrchová úprava CPL laminátu
s výraznou strukturou, která věrně
napodobuje přírodní dřeviny. Není
náročný na údržbu jako klasické
dřevěné dveře, díky čemuž je mezi
klienty velmi oblíbený.

MDF
Představuje ekonomicky dostupné řešení v podobě
dřevovláknité desky bez povrchové úpravy, kterou lze
dále upravovat. Povrch je vhodný pro standardní použití,
popřípadě jako základ pro další povrchové zpracování.

hacienda černá

dub sukatý

DÝHA
Zastupuje tradiční přírodní materiály, které jsou luxusní
a estetické. Nevýhodou je vyšší náročnost na údržbu
a případné poškození.
dub bardolino

HPL LAMINÁT
Vysokotlaký laminát s tloušťkou materiálu 0,8 mm, který
odolá mecha nickému poškození i oděru a snadno se
udržuje. Představuje vhodnou variantu pro extrémně
zatěžované prostory - např. školy, nákupní střediska,
zdravotnická a sportovní zařízení, výrobní prostory.

FINISH RAL
Velmi moderní designové řešení pro zákazníky, kteří
hledají stylové barevné provedení dveří. Všechny
nabízené modely interiérových dveří lze opatřit
polyuretanovým nástřikem. Samozřejmostí je možnost
nástřiku i pro dveře celodřevěné. Nejvhodnější odstín
barvy si můžete vybrat ze širokého vzorníku barev RAL. Vyšší
investice do této povrchové
úpravy se Vám odmění v podobě luxusního a kompaktního
vzhledu. Podle příslušného
modelu dveří je možné zvolit
povrchovou úpravu v provedení vysoký lesk, polomat, mat.
RAL
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CPL LAMINÁT
Dekorativní, melaminovou pryskyřicí
potažený materiál na bázi dřeva, který
se snadno udržuje, navíc je odolný
proti mechanickému poškození,
slunečnímu záření i vlhkosti. Díky
svým vlastnostem je doporučován do
různých interiérů, kde se můžete setkat
s větší zátěží. CPL laminát je ideální
pro rodinné domy či byty obývané
dětmi nebo domácími mazlíčky.
Své místo si však najde i v kancelářích
a průmyslu.

třešeň

javor (PD)

bílá

dub halifax tabákový

dub halifax tabákový (PD)

dub halifax

dub halifax (PD)

wenge

woodline creme

dub authentic

dub authentic (PD)

dub sukatý (PD)

driftwood

jasan pískový

jasan pískový (PD)

dub bardolino (PD)

whitewood

bílá pór

třešeň (PD)

dub

dub (PD)

javor

buk pór

buk pór (PD)

ořech

ořech (PD)

šedá

diamantově šedá

*(PD) dostupný příčný dekor
(pouze do výšky 200cm)

zárubně
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