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Interiérové dvere
BaseLine

Duradecor
maximálne odolné voči 
nárazom

Interiérové dvere BaseLine Duradecor

Kompletný prvok: 
 - Krídlo dverí, falcované s oblou hranou alebo nefalcované, s vložkou 
z kvalitnej rúrkovej drevotrieskovej dosky; 
Povrchové úpravy Duradecor, odolné voči nárazu, biely lak RAL 9016, 
prachová sivá RAL 7037, dub divoký, pozdĺžne alebo priečne

 - Zárubňa s oblou hranou
 - Euro kľučky, okrúhle – ušľachtilá oceľ, matná, rozeta, okrúhla; bez zatváracej 
rozety a vŕtania kľúčovej dierky (sériovo bez blokovania)

 - 2-dielny záves V 3420 pri falcovanom krídle dverí; 
Skryto umiestnené závesy a krátky magnetický západkový zámok v prípade 
nefalcovaného krídla dverí

Akciové veľkosti:
- pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm

- pre interiérové dvere s krídlom dverí bez falcu
Šírky: 584 mm, 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky stien 80 až 320 mm; 
s krídlom dverí bez falcu pre hrúbky stien 100 až 320 mm

Tabuľka rozmerov

Odporučené stavebné 
rozmery

Interiérové dvere 
s falcovaným krídlom 
dverí

Interiérové dvere 
s krídlom dverí  
bez falcu

Odporučený stavebný 
rozmer, šírka (BRM B)

Šírka krídla dverí Šírka krídla dverí

625 mm 610 mm 584 mm

750 mm 735 mm 709 mm

875 mm 860 mm 834 mm

1000 mm 985 mm 959 mm

Odporučený stavebný 
rozmer, výška (BRM H)

Výška krídla dverí Výška krídla dverí

2000 mm 1985 mm 1972 mm

2125 mm 2110 mm 2097 mm

Vyobrazenie: Interiérové dvere s krídlom dverí bez falcu, 
skryto umiestnenými závesmi a s povrchovou úpravou 
Duradecor vo vyhotovení biely lak RAL 9016

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí €

Falcované krídlo dverí s 
elegantnými zaoblenými 
rohmi

Kompletný prvok:
falcované krídlo dverí, oblá zárubňa a oblá euro kľučka z 
ušľachtilej ocele

Výška krídla dverí
1985 mm

Výška krídla dverí
2110 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
610, 735, 860, 985 mm

Nákupné brutto ceny 302,- 318,- 332,- 349,- 344,- 364,- 382,- 399,-

Interiérové dvere s krídlom dverí bez falcu a skryto umiestnenými závesmi €

Krídlo dverí bez falcu pre 
exkluzívny vzhľad dverí

Kompletný prvok: 
krídlo dverí bez falcu, skryto umiestnené závesy (euro záves 
3D), krátky magnetický západkový zámok, oblá zárubňa  
a oblá euro kľučka z ušľachtilej ocele

Výška krídla dverí
1972 mm

Výška krídla dverí
2097 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
584, 709, 834, 959 mm

Nákupné brutto ceny 462,- 478,- 493,- 510,- 501,- 521,- 539,- 558,-

Dodatočné balíky pozri strana 35
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Interiérové dvere
DesignLine Concepto

Interiérové dvere DesignLine Concepto

Kompletný prvok:
 - Falcované krídlo dverí s hranatou hranou alebo nefalcované krídlo dverí 
s vložkou z kvalitnej rúrkovej drevotrieskovej dosky 
Povrchové úpravy, ultra matné, v bielej RAL 9016, prachovo sivej RAL 7037, 
čiernej RAL 9005

 - Zárubňa s oblou hranou
 - Euro kľučky, okrúhle – ušľachtilá oceľ, matná, rozeta, okrúhla; bez zatváracej 
rozety a vŕtania kľúčovej dierky (sériovo bez blokovania)

 - 2-dielny záves V 3420 pri falcovanom krídle dverí; 
Skryto umiestnené závesy a krátky magnetický západkový zámok v prípade 
nefalcovaného krídla dverí

Akciové veľkosti:
- pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm

- pre interiérové dvere s krídlom dverí bez falcu
Šírky: 584 mm, 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky stien 80 až 320 mm; 
s krídlom dverí bez falcu pre hrúbky stien 100 až 320 mm

Tabuľka rozmerov

Odporučené stavebné 
rozmery

Interiérové dvere 
s falcovaným krídlom 
dverí

Interiérové dvere 
s krídlom dverí  
bez falcu

Odporučený stavebný 
rozmer, šírka (BRM B)

Šírka krídla dverí Šírka krídla dverí

625 mm 610 mm 584 mm

750 mm 735 mm 709 mm

875 mm 860 mm 834 mm

1000 mm 985 mm 959 mm

Odporučený stavebný 
rozmer, výška (BRM H)

Výška krídla dverí Výška krídla dverí

2000 mm 1985 mm 1972 mm

2125 mm 2110 mm 2097 mm

Vyobrazenie: Interiérové dvere s krídlom dverí bez falcu, 
povrchová úprava v ultra matnej farbe RAL 9005

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí €

Falcované krídlo dverí s 
hranatými hranami

Kompletný prvok:
Falcované krídlo dverí, oblá zárubňa a oblá euro kľučka z 
ušľachtilej ocele

Výška krídla dverí
1985 mm

Výška krídla dverí
2110 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
610, 735, 860, 985 mm

Nákupné brutto ceny 481,- 497,- 520,- 536,- 540,- 561,- 592,- 607,-

Interiérové dvere s krídlom dverí bez falcu a skryto umiestnenými závesmi €

Krídlo dverí bez falcu pre 
exkluzívny vzhľad dverí

Kompletný prvok: 
krídlo dverí bez falcu, skryto umiestnené závesy (euro záves 
3D), krátky magnetický západkový zámok, oblá zárubňa  
a oblá euro kľučka z ušľachtilej ocele

Výška krídla dverí
1972 mm

Výška krídla dverí
2097 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm

Hrúbky steny, oblá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
584, 709, 834, 959 mm

Nákupné brutto ceny 696,- 711,- 734,- 750,- 764,- 775,- 806,- 822,-

Dodatočné balíky pozri strana 35
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Interiérové dvere
BaseLine a DesignLine Concepto

Dodatočné balíky

Euro kľučka, oblá

• Ušľachtilá oceľ
• Bez zatváracej rozety

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované vrátane

Krídlo dverí, nefalcované vrátane

Euro kľučka, hranatá

• Ušľachtilá oceľ
• Bez zatváracej rozety

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 33,-

Krídlo dverí, nefalcované 33,-

Euro kľučka, oblá, black.edition

• Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a krátky magnetický
západkový zámok v čiernej matnej farbe

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 100,-

Krídlo dverí, nefalcované 45,-

Euro kľučka, hranatá, black.edition

• Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a krátky magnetický
západkový zámok v čiernej matnej farbe

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 139,-

Krídlo dverí, nefalcované 84,-

Euro kľučka, oblá, s blokovaním Fastlock

• Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
• Elegantne integrované do kľučky dverí
• Núdzové otvorenie na opačnej strane

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 18,-

Krídlo dverí, nefalcované 18,-

Euro kľučka, hranatá, s blokovaním Fastlock

• Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
• Elegantne integrované do kľučky dverí
• Núdzové otvorenie na opačnej strane

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 69,-

Krídlo dverí, nefalcované 69,-

Euro kľučka, oblá, s blokovaním Fastlock, black.edition

• Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
• Elegantne integrované do kľučky dverí
• Núdzové otvorenie na opačnej strane
• Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a krátky magnetický

západkový zámok v čiernej matnej farbe

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 118,-

Krídlo dverí, nefalcované 62,-

Euro kľučka, hranatá, s blokovaním Fastlock, black.edition

• Jednoduché zablokovanie a odblokovanie dverí rukou
• Elegantne integrované do kľučky dverí
• Núdzové otvorenie na opačnej strane
• Kľučky, závesy, malý uzatvárací plech a krátky magnetický

západkový zámok v čiernej matnej farbe

Príplatok za akciové dvere
Nákupné brutto ceny

Krídlo dverí, falcované 175,-

Krídlo dverí, nefalcované 120,-
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Sklenené dvere
v loftovom dizajne
Dvere s otváravým krídlom

Sklenené dvere v loftovom dizajne

• Kompletný prvok:
 - Krídlo dverí s čírou plochou skla (JBS) a aplikáciou čierneho štruktúrovaného
laku v loftovom dizajne 1-5 alebo 2-5

 - Drevená zárubňa s Duradecor, ultra matná povrchová úprava čiernej 
RAL 9005

 - Súprava kovania Purista Combi vrát. magnetického západkového zámku a 
kľučiek Linea, black.edition v matnej čiernej farbe

• Akciové veľkosti:
Šírky: 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

• pre hrúbky stien od 80 do 320 mm

Tabuľka rozmerov

Odporučené stavebné 
rozmery

Interiérové dvere 
so skleneným krídlom dverí 
v loftovom dizajne

Odporučený stavebný 
rozmer, šírka (BRM B)

Šírka krídla dverí

750 mm 709 mm

875 mm 834 mm

1000 mm 959 mm

Odporučený stavebný 
rozmer, výška (BRM H)

Výška krídla dverí

2000 mm 1972 mm

2125 mm 2097 mm

Loftový dizajn 1-5 Loftový dizajn 2-5

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok:
Krídlo dverí, zárubňa, súprava kovaní a kľučky

Výška krídla dverí
1972 mm

Výška krídla dverí
2097 mm

Hrúbky steny, hranatá zárubňa
 Oblasť prestavenia –5 až +15 mm

Hrúbky steny, hranatá zárubňa
Oblasť prestavenia –5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
709, 834, 959 mm

Nákupné brutto ceny 1319,- 1335,- 1358,- 1375,- 1367,- 1388,- 1418,- 1435,-
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Sklenené posuvné dvere „SlideCompact“

• Kompletný prvok (bez zárubne) pre montáž na stenu:
 - Krídlo dverí s čírou plochou skla (JBS) a aplikáciou čierneho štruktúrovaného
laku v loftovom dizajne 1-5 alebo 2-5

 - Profil SlideCompact v matnej čiernej farbe
 - Platňa madla, black.edition v čiernej matnej farbe
 - Funkcia Softclose obojstranne

• Akciové veľkosti:
Šírky: 810 mm, 935 mm
Výšky: 2060 mm, 2185 mm

Tabuľka rozmerov sklenených posuvných dverí v loftovom dizajne bez 
bočného dielu (montáž na stenu)

Odporučené stavebné rozmery Sklenené krídlo dverí v loftovom dizajne

Odporučený stavebný rozmer, 
šírka (BRM B)

Šírka krídla dverí

750 mm 810 mm

875 mm 935 mm

Odporučený stavebný rozmer, 
výška (BRM H)

Výška krídla dverí

2000 mm 2060 mm

2125 mm 2185 mm

Obrázok: 
Posuvné dvere Slide Compact (bez bočného dielu), 
krídlo dverí v loftovom dizajne 2-5;
voliteľne dostupné aj s krídlom dverí loftový dizajn 1-5

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok (bez zárubne):
Krídlo dverí, profil SlideCompact a tyčové madlo

Výška krídla dverí
2060 mm

Výška krídla dverí
2185 mm

bez bočného dielu
(montáž na stenu)

bez bočného dielu
(montáž na stenu)

Šírka krídla dverí 
810, 935 mm

Nákupné brutto ceny 1554,- 1595,-

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok (bez zárubne):
Krídlo dverí, profil SlideCompact a mušľa rukoväte

Výška krídla dverí
2060 mm

Výška krídla dverí
2185 mm

bez bočného dielu
(montáž na stenu)

bez bočného dielu
(montáž na stenu)

Šírka krídla dverí 
810, 935 mm

Nákupné brutto ceny 1444,- 1484,-

Sklenené dvere
v loftovom dizajne
Sklenené posuvné dvere
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Sklenené posuvné dvere „SlideCompact“

• Kompletný prvok (bez zárubne) pre montáž na strop:
 - Krídlo dverí a bočný diel s čírou plochou skla (JBS) a aplikácia čierneho
štruktúrovaného laku v loftovom dizajne 1-5 alebo 2-5

 - Profil SlideCompact v matnej čiernej farbe
 - Platňa madla, black.edition v čiernej matnej farbe
 - Funkcia Softclose obojstranne

• Akciové veľkosti:
Šírky: 810 mm, 935 mm
Výšky: 2060 mm, 2185 mm

Tabuľka rozmerov sklenených posuvných dverí v loftovom dizajne 
s bočným dielom (montáž na strop)

Rozmery
Sklenené krídlo 
dverí v loftovom 
dizajne

Bočný diel 
v loftovom dizajne

Šírka rozmeru otvoru steny Šírka krídla dverí
Šírka bočného 
dielu

min. 1590 mm, max. 2400 mm 810 mm min. 810 mm

min. 1840 mm, max. 2400 mm 935 mm min. 935 mm

Odporučený stavebný rozmer, 
výška (BRM H)

Výška krídla dverí
Výška bočného 
dielu

2000 mm 2060 mm 2060 mm

2125 mm 2185 mm 2185 mm

Obrázok: 
Posuvné dvere Slide Compact s bočným dielom, krídlo 
dverí, loftový dizajn 2-5;
voliteľne dostupné aj s krídlom dverí loftový dizajn 1-5

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok (bez zárubne):
Krídlo dverí, profil SlideCompact a tyčové madlo

Výška krídla dverí
2060 mm

Výška krídla dverí
2185 mm

s bočným dielom
(montáž na strop)

s bočným dielom
(montáž na strop)

Šírka krídla dverí 
810, 935 mm

Nákupné brutto ceny na požiadanie na požiadanie

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok (bez zárubne):
Krídlo dverí, profil SlideCompact a mušľa rukoväte

Výška krídla dverí
2060 mm

Výška krídla dverí
2185 mm

s bočným dielom
(montáž na strop)

s bočným dielom
(montáž na strop)

Šírka krídla dverí 
810, 935 mm

Nákupné brutto ceny na požiadanie na požiadanie

Sklenené dvere
v loftovom dizajne
Sklenené posuvné dvere s bočným dielom


