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Inspirujeme se sny
našich zákazníků
Elegantní a vkusně zařízený dům je vizitkou svých obyvatel. Proto věnujeme spoustu času výběru 
jednotlivých prvků jeho vybavení. Při vybírání se řídíme zejména vlastním estetickým vkusem, ale 
také funkčními parametry výrobků. Vnitřní dveře hrají v interiérech domů výjimečnou roli. Nejenže 
zavírají místnosti, ale také otevírají prostor pro jejich aranžování. Díky svým originálním tvarům, 
zajímavým vzorům, a různorodým barvám umožňují zvýraznit individuální atmosféru celého bytu. 
Správně zvolené dveře změní interiér Vašeho domu…

POL-SKONE myslí na vždy módní a stylovou podobu interiérů, inspiruje nové trendy a přináší 
bohatou nabídku vnitřních dveří. Vybrat si můžete ze široké škály vzorů - od klasických, přes 
univerzální až po moderní. Nabízíme také spoustu možností povrchových úprav s ozdobnými 
nebo doplňkovými prvky (např. elegantní zasklení, vysoce kvalitní kování, povrch z přírodní dýhy 
nebo z nejrůznějších ozdobných dýh), a proto si u nás vždy vyberete dveře šité na míru Vašim 
očekáváním.

Nabídku vnějších dveří a oken a také investiční řešení najdete v samostatných publikacích.
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ARCO

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, GRaVISTONE
 ∙ panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, GRaVISTONE vodorovná kresba, výplně 
vodorovná kresba, vzor W5P výplně svislá kresba

n ZASKLENÍ
 ∙ sklo matné bílé, tloušťka 4mm v barevném provedení bílá, bílá GRaVISTONE, karamel, 
latte, javor; sklo matné hnědé, tloušťka 4mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát 
tmavý, čokoláda, anglický dub

 ∙ VERzE W2D, W3D, W5S kalené sklo matné bílé tloušťka 4mm v barevném provedení 
bílá, bílá GRaVISTONE, latte, javor, karamel; kalené sklo matné hnědé tloušťka 4mm - 
kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, čokoláda, anglický dub

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP)pevná z MDF

nastavitelná kovová



Ceny (Kč) bez DPh
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm +20%

ventilační seříznutí (pouze „80”, „90”) 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra z plastu (T124, T131-T136, T360-T362), 
mosazi (TN, TK)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

n KŘÍDLA ARCO (verze+ceny)

n ZASKLENÍ

matné bílé matné hnědé

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

W2P W2S W2 W2D
baREVNÉ PROVEDENÍ: 120, 124,  

131, 132, 133, 135, 136 3912 3912 3912 4523
baREVNÉ PROVEDENÍ: 359, 360, 

361, 362 5256 5256 5256 5867

W3P W3S W3 W3D
baREVNÉ PROVEDENÍ: 120, 124,  

131, 132, 133, 135, 136 3912 3912 3912 4523
baREVNÉ PROVEDENÍ: 359, 360, 

361, 362 5256 5256 5256 5867

W5P W5S
baREVNÉ PROVEDENÍ: 120, 124,  

131, 132, 133, 135, 136 3912 4523
baREVNÉ PROVEDENÍ: 359, 360, 

361, 362 5256 5867

ECO TOP

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologický povrch odolný proti otěru.

GRAVISTONE Povrch s výraznou prostorovou strukturou přírodního dřeva se zvýšenou odolností proti mechanickému 
poškození.

359 360 361 362
bílá latte karamel čokoláda

120 124
bílá kavkazský 

ořech

131 132 133 135 136
javor ořech dub tmavý anglický dub akát tmavý

rám z MDF 
s povrchovou úpravou 

ECO TOP, GRaVISTONE

panel z MDF 
s povrchovou úpravou 

ECO TOP, GRaVISTONE

n PROFIL KŘÍDLA

 detaily dveří aRCO

NOVINKa
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INTER-AMBER 

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s povrchovou úpravou ECO TOP, 
výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev””

 ∙ křídlo svislá kresba, panely svislá kresba (vzor a, b) panely vodorovná kresba (vzor C, 
D, E, F)

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u křídel v barevném provedení bílý dub, buk 
bavaria, kavkazský ořech, vlašský ořech, anglický dub, javor, ořech, dub tmavý, akát 
tmavý

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo - VERzE 
aS4, bS2, 03SD

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”;  „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF



Ceny (Kč) bez DPh
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Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Ceny (Kč) bez DPh

n KŘÍDLA INTER-AMBER (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 445

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 889

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

zesílení pod dveřní zavírač 278
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +20%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +100%

ventilační seříznutí 278
kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):

verze aS4, bS2, 03SD, aSM4 1667
verze C 667
verze D, E, F 445
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

a00 a01 aP4 aS4 aPM4 aSM4 03SD
1256 1578 3244 3244 3244 3244 2211

bP2 bS2 C00 C01 C02 C03 D00
3567 3567 3333 3333 3333 3333 3333

D01 D02 D03 E00 E01 E02 E03
3333 3333 3333 3567 3567 3567 3567

E04 E05 F00 F01 F02 F03 F04 F05 F06
3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567 3567

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

ECO TOP

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologický povrch odolný proti otěru.

120 121 122 124 125
bílá dub buk bavaria kavkazský 

ořech
vlašský ořech

detail rámu D03 detail příčle aS4, aSM4

131 132 133 135 136
javor ořech dub tmavý anglický dub akát tmavý

NOVINKa
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n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

DYNAMIC, DYNAMIC Vario

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s povrchovou úpravou TOP 
RESIST, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard DYNaMIC (verze 01SM, 03SD, 01S6) ornamentní sklo (ornament bezbarvá 
kůra) nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

 ∙ standard DYNaMIC Vario (verze a, b, C, D, E) ornamentní sklo (point-s) o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL  
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”
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Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Ceny (Kč) bez DPh

n KŘÍDLA DYNAMIC (verze+ceny)

n KŘÍDLA DYNAMIC Vario (verze+ceny)

n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 445 

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 889

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +20%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +100%

ventilační seříznutí 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

00 01SM 03SD 01S6
1867 2311 3344 3633

a01 bS1 bS2 bS3 bS4
3044 3044 3511 3956 4356

C01 C02 C03 D01 D03
3044 3511 3956 3044 3044

E00 E01 E02 E03 E04 E05
4356 4356 4356 4356 4356 4356

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

profil rámečku DYNaMIC: 
VERzE 01SM, 03SD, 01S6

profil rámečku DYNaMIC Vario: 
VERzE D

profil rámečku DYNaMIC Vario: 
VERzE a, b, C, E

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

TOP RESIST

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Povrch s vrstvou s vysokou odolností proti poškrábání a otěru.

100 101 102 103 104 105
bílá buk olše jabloň višeň wenge
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IMPULS

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s povrchovou úpravou 
LaMISTONE, SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, dub Royal, polský dub, 
jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, mahagon; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u 
barev: ořech prémium, wenge, ořech Royal, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal

 ∙ u verze W13 kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm, standardní provedení: bílá, bílý 
dub, dub Royal, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, mahagon, polský jasan; sklo 
matné hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech prémium, wenge, ořech Royal, merbau 
Royal, nugát Royal, kaštan Royal

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené verze W04, W05, 
W10

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: čepové šroubované („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” – 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA IMPULS (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612 
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení do 
50 mm) (netýká se verze 13) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) (netýká se verze W13) 445 

zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze W13) 278
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se
křídel s ventilačním seříznutím a verze W13)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm 
(netýká se verze W13) +20%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +100%

ventilační seříznutí (netýká se verze W13) 278

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):

verze W04, W05, W10, W12 (netýká se verze W13) 1667

verze W02, W03, W06, W07, W08, W12D1 667

verze W11, W14 445
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se verze W13) viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka, možnosti ventilace  viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07
2462 3279 3559 3559 3687 3687 3687

W08 b0 W08 b1 W08 b2 W08 b3 W08 b4 W10 W11
5460 5460 5460 5460 5460 4515 6814

W12 D1 W12 W13 W14 C0 W14 C1 W14 C2 W14 C3
3279 4107 6814 5180 5180 5180 5180

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

SILKSTONE

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

profil rámečku  
(IMPULS VERzE W11)

zasklení  
(IMPULS VERzE W13)

profil příčle
(IMPULS VERzE W10,W12)

profil rámečku  
(IMPULS VERzE W14)
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ETIUDA

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF

„medová plástev” plná dřevotříska

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém, horní hrana křídla v bezfalcovém systému
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s povrchovou úpravou 
LaMISTONE, SILKSTONE, výplň plná dřevotříska (VERzE b1, b2, b3, b4), struktura 
„medová plástev” (VERzE b0, a01, a02, a03)

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm u barev: bílá, bílý dub, dub Royal, 
polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, mahagon; kalené sklo matně 
hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech premium, wenge, ořech Royal, merbau Royal, 
nugát Royal, kaštan Royal - rozměr zasklení nezávisí na rozměru dveří (+ / - 2 mm)

 ∙ šířka zasklení ve verzi a01 - 54 mm
 ∙ šířka zasklení ve verzi a02 - 205 mm
 ∙ šířka zasklení ve verzi a03 - 276 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA ETIUDA (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení do 
50 mm) (verze b0, b4) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) (verze b0, b4) 445

zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze a01, 
a02, a03) 278

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se verze a01, a02, a03) 223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm 
(netýká se verze a01, a02, a03) +20%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +100%

ventilační seříznutí (verze b0, b1, b2, b3, b4) 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se verze a01) viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka, ventilační mřížky (verze b0), ventilační 
mřížky (netýká se a01, b1-„60”, a02, a03), 
ventilační pouzdra (verze a01, b0, b1, b4)

 viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

a01 a02 a03
6889 6889 6889

b0 b1 b2 b3 b4
2467 4889 4889 4889 4889

hliníkové lišty u skel horní hrana křídla
v bezfalcovém systémuhliníkové lišty

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

SILKSTONE

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal
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ETIUDA Lux

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém, horní hrana křídla v bezfalcovém systému
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným povrchem, výplň 
plná dřevotříska (VERzE b1, b2, b3), struktura „medová plástev” (VERzE b0, a01, a02, 
a03)

 ∙ kresba dýhy - vodorovná v kolekci VI, ostatní kolekce mají svislou kresbu dýhy

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm - rozměr zasklení nezávisí na rozměru 
dveří (+ / - 2 mm)

 ∙ šířka zasklení ve verzi a01 - 54 mm
 ∙ šířka zasklení ve verzi a02 - 205 mm
 ∙ šířka zasklení ve verzi a03 - 276 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

„medová plástev” plná dřevotříska



Ceny (Kč) bez DPh
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a01  a02  a03

8778 8778 8778

n KŘÍDLA ETIUDA Lux (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení do 
50 mm) (verze b0) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) (verze b0) 445

zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze a01, 
a02, a03) 278

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se verze a01, a02, a03) 223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm 
(netýká se verze a01, a02, a03) +20%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +100%

ventilační seříznutí (verze b0, b1, b2, b3) 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se verze a01) viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka (verze b0), ventilační mřížky (netýká se a01, 
b1 – „60”, a02, a03), ventilační pouzdra (verze a01, 
b0, b1)

 viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

b0 b1 b2 b3

5534 7667 7667 7667

horní hrana křídla
v bezfalcovém systému

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

DÝHOVANÉ
Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně 
vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v 
několika vrstvách.

311 312 326 323 332 334 327 339
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce I kolekce II kolekce III

350 351 352
grafit marrone nero

kolekce IV

kolekce VI

602 612 622
teak bílý dub wenge
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DECO, DECO Vario

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

(vyrobeno ve fólii, která je vybraná ve stejné
barevnosti jako laminovaná křídla)

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami potaženými laminátem CPL o 
tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm nebo lamináty hPL (po konzultaci s obchodním oddělením), 
výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard DECO ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) nebo hladké průhledné sklo 
o tloušťce 4 mm

 ∙ standard DECO Vario ornamentní sklo (point-s) o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: 60”+„60”; 60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”



Ceny (Kč) bez DPh
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00 02 SM 03 SD
laminát CPL 0,2 mm 2978 3567 3933

n ZÁRUBNĚ

n KŘÍDLA DECO (verze+ceny)

n KŘÍDLA DECO Vario (verze+ceny)

n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 445

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 889

příplatek za laminát CPL 0,5 u „60”, „70”, „80” 1100

příplatek za laminát CPL 0,5 u „90”, „100”, „110” 1656

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení volitelné, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

a01 bS0 bS1 bS2 bS3
laminát CPL 0,2 mm 4011 5944 5944 5944 5944

bS4 C01 C02 C03
laminát CPL 0,2 mm 5944 4467 4978 5489

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

profil rámečku  Soft

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

  

LAMINOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

820 221 222 223 229 863
bílá buk šedý višeň dub ořech prémium

920 251 252 259 965 966
bílá buk dub šedý wenge mahagon

CP
L 

0,
2 

m
m

CP
L 

0,
5 

m
m

*

rámeček Soft

n PROFIL RÁMEČKU

HP
L* volitelně lze použít lamináty 

hPL 0,6 - 1,0 mm Vzorové barvy hPL

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
L-P 5G L-P 9G L-P 20G L-P 21
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SIMPLE, ASTOR, GRAF

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými hDF deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: ornamentní sklo aLIGO o tloušťce 4 mm
 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalení sklo v verze 
SIMPLE VERzE 01, 02

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; 
 ∙ „90” (nestandardní šířka, světlá šířka průchodu 877 mm); rozměry na vnější straně 
zárubně (pevná 963 mm, nastavitelná - 969 mm, nastavitelná DIN - 921 mm); rozměr 
křídla u dveří „90” - 892x1970 mm

 ∙ dvoukřídlé: („60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „70” +„70”, „70”+„80”; „80”+„80”)

dedykowana klika SEMPRE

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

pevná z MDF

n VÝPLNĚ
„medová plástev” děrovaná 

dřevotříska 
(volba)

SIMPLE

plná dřevotříska 
(volba)

SIMPLE, 
GRaF

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou 
úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se 
vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a 
rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v 
barevném provedení ze vzorníků RaL a NCS - str. 
121



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA SIMPLE (verze+ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA GRAF (verze+ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA ASTOR (verze+ceny) hladký povrch

n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky (netýká se 
dveří aSTOR, GRaF) 1089

výplň z plné dřevotřískové desky (netýká se dveří 
aSTOR) 1612

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 278

kalené sklo - dveře SIMPLE 1667

kalené sklo - dveře GRaF (1 sklo) 667
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se „90”) viz str. 91-93

koruna pro zárubně SYSTEM DIN/Q-SYSTEM - 1 ks 
(bílá fólie) 1167

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, ventilační mřížky (u standardní výšky), 
ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

S0 S1 S2 S3 S4 S5
2989 3467 3933 4400 4867 5344

00 01SM 01S6 01S8 01S10
2989 3956 4789 5056 5322

00 01 02 03 04
2989 4400 4867 4400 3467

NATÍRANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev 
- str. 121 (min. 2 ks)

n ZASKLENÍ

ornamentní sklo aLIGO

n DOPLŇKY 

horní lišta a obložková lišta zárubně Q-systém (zJ)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových)

rámeček a příčka Simple vzor astor

rámeček GrafTABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

SIMPLE, aSTOR, GRaF 2067 2800 3334 3889
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%
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rámeček a příčka Simple Duo

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
bezfalcové jednokřídlové dveře + 5556 za bezfalcový systém

cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro 
bezfalcové dvoukřídlé dveře + 1112 za bezfalcový systém

 Posuvné dveře: viz str. 91

n KŘÍDLA SIMPLE Duo (verze + ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA GRAF Duo (verze + ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA ASTOR Duo (verze + ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA CLASSIC Duo (verze + ceny) hladký povrch

S0 S1 S2 S3 S4 S5
2989 3467 3934 4400 4867 5345

00 01SM 01S6 01S8 01S10
2989 3956 4789 5056 5323

00 01 02 03 04
2989 4400 4867 4400 3467

00 01SM 01SD 01S6 01S10
2989 3956 3956 4789 5200

n KŘÍDLA FIORD Duo (verze + ceny) hladký povrch

00 01 03SD 03 02S8
2989 3956 3956 4789 4789

vzor astor Duo

rámeček Graf Duo

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně 
sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků). 
Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RaL a NCS 
- str. 121

SIMPLE Duo, GRAF Duo,  
ASTOR Duo, CLASSIC Duo, FIORD Duo

NOVINKA



Ceny (Kč) bez DPh
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n SIMPLE Duo (verze+ceny) hladký povrch n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

NATÍRANÉ Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev 
- str. 121 (min. 2 ks)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových)

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

SIMPLE Duo, GRaF Duo, 
aSTOR Duo,  CLaSSIC 

Duo, FIORD Duo
2067 2800 3334 3889

zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natřenými hDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se 
strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo 
- SIMPLE Duo - VERzE 01, 02, aSTOR Duo – 01S8, 01S10, CLaSSIC Duo 01S10, 
FIORD Duo 02S8

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (Wb) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy: („60”, „70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY
 ∙ jednokřídlové: „60”, „70”, „80”, „90” (nestandardní šířka křídla u vzoru SIMPLE Duo, 
aSTOR Duo, GRaF Duo - rozměr na vnější straně zárubně 986 mm; rozměry křídla u 
dveří 918 mm x 2040 mm) 

 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „70” +„70”, „70”+„80”; „80”+„80”, 
„90”+„90” (netýká se SIMPLE Duo, aSTOR Duo, GRaF Duo)

n BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

pevná bezfalcová

bílá fólie pro natírané dveře*

pro jednokřídlové 2112

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

pro jednokřídlové
bílá fólie pro natírané 

dveře*
symbol rozsah v mm

zI 1 92-112 3512
zI 2 112-136 3800
zI 3 136-180 3800
zI 4 180-202 4134
zI 5 202-246 4134
zI 6 246-268 4523
zI 7 268-312 4523
zI 8 312-334 4856
zI 9 334-378 4856
zI 10 378-402 5356

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

nastavitelná bezfalcová

n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky (netýká se dveří aSTOR Duo, 
GRaF Duo, CLaSSIC Duo, FIORD Duo) 1089

výplň z plné dřevotřískové desky (netýká se dveří aSTOR Duo) 1612

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) 223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm (netýká se dveří FIORD Duo) 10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

ventilační seříznutí 278

kalené sklo - dveře SIMPLE Duo 1667

kalené sklo - dveře GRaF Duo (1 skleněné tabule) 667
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se „90” 
SIMPLE Duo, aSTOR Duo, GRaF Duo) viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: volitelné zasklep, ventilační mřížky (u standardní 
výšky), ventilační puzdra viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

bezfalcový závěs Simonswerk 
nastavitelný ve třech rovinách

magnetický zámek, 
zadlabaný

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

*odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev – str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Ceny (Kč) bez DPh



22

HAPPY

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného borového dřeva obložený natíranými hDF deskami, výplň tvoří 
oboustranně natřená výplň - jedna strana výplně plní funkci magnetické školní tabule 
(tabule má černou barvu), druhá strana je natřena v barvě dveří nebo oboustranně 
natřena výplň v barvě dveří (bez magnetické tabule)

n ZASKLENÍ
 ∙ bezpečnostní sklo matné o tloušťce 6 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se 
vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném 
provedení ze vzorníků RaL a NCS - str. 121

Finalista
soutěže



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA HAPPY (verze+ceny) hladký povrch

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n DOPLŇKY

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
mřížky, ventilační pouzdra viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

NATÍRANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových)

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev 
- str. 121 (min. 2 ks)

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

haPPY 3112 4223 5000 5778
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%

00 z
a/z

10044 10044

01 02 03

10044 10044 10044

Z - tabulka na straně závěsů
A/Z - tabulka na protější straně od závěsů

NOVÉ OzNaČENÍ KONFIGURaCE

NOVÝ VZORNOVÝ VZOR
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CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma lisovanými natíranými deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard CLaSSIC, CLaSSIC Lux, FIORD ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) 
nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

 ∙ dřevěné příčle systém POL-SKONE

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

pevná z MDF

U natíraných bílých dveří mají zárubně 
povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné 
fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu 
křídel, zárubní a rámečků). Na objednávku 
lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze 
vzorníků RaL a NCS - str. 121

„medová plástev” plná dřevotříska 
(volba)



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA CLASSIC (verze+ceny) povrch se strukturou dřeva

n KŘÍDLA CLASSIC Lux (verze+ceny) hladký povrch

n KŘÍDLA FIORD (verze+ceny) hladký povrch

00 01 03SD 03 02S8
2989 3956 3956 4789 4789

00 01SM 01SD 01S6 01S10
2989 3956  3956 4789  5200 

00 01SM 01SD 01S6 01S10
1911 2733 2733 3356 3600

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n DOPLŇKY

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm 
(netýká se FIORD) +10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN / Q-SYSTÉM 
- 1 ks (bílá fólie) 1167

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, ventilační mřížky (u 
standardní výšky), ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

NATÍRANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev 
- str. 121 (min. 2 ks)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových)

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

CLaSSIC, CLaSSIC Lux, 
FIORD 2067 2800 3334 3889

zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%
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DESKOVÉ

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými hDF deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) nebo průhledné hladké sklo 
o tloušťce 4 mm

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo 
- VERzE 03 SD 

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně 
povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné 
fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu 
křídel, zárubní a rámečků). Na objednávku 
lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze 
vzorníků RaL a NCS - str. 121

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA DESKOVÉ (verze+ceny) hladký povrch n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 445

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) 889

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 278

kalené sklo - VERzE 03 SD 1667
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

00 01 SM 02 SM 01 SD

2511 3211 3211 4178

02 SD 03 SD 01 S6 02 S6

4178 4500 5311 5311

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

NATÍRANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – 
příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks)

profil rámečku DESKOVÉ

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových)

n DOPLŇKY 

panel z nerezové oceli

dveřní zavírač

mřížka z nerezové oceli

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

DESKOVÉ 2067 2800 3334 3889
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%
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MODERN

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami, natíraná deska z MDF

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) nebo průhledné hladké sklo o 
tloušťce 4 mm

 ∙ dřevěné příčle systém POL-SKONE

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)
  

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se 
vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném 
provedení ze vzorníků RaL a NCS - str. 121



Ceny (Kč) bez DPh
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n DOPLŇKY

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 70 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 278
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN / Q-SYSTÉM 
- 1 ks (bílá fólie) 1167

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, ventilační mřížky (u 
standardní výšky), ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

04 04 S8 05 05 S8 06 06 S8
8756 11656 8756 11656 8756 11656

07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10
8756 11656 8756 11656 8756 11656

01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6
8756 11656 8756 11656 8756 11656

n KŘÍDLA MODERN (verze+ceny) hladký povrch

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n PROFIL DVEŘÍ

NATÍRANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RaL a NCS 
(kromě 
kovových)

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev 
- str. 121 (min. 2 ks)

natíraná deska z MDF

zárubeň z borovicového dřeva

natírané hDF desky

dřevěný rám

profil příčle MODERN

KULaTÉ OKÉNKO bMD

Ø 240, 320, 350, 400 mm
pohled ze strany závěsů

n KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

MODERN 3112 4223 5000 5778
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%

horní lišta a obložková lišta zárubně Q-systém (zJ)
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ASTRO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém,
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natřenými hDF deskami s vložkami s rýhovaným 
povrchem (vzory W1-W6 – vodorovné rýhy; vzory W7-W9 – svislé rýhy)

 ∙ vzor W1-W9 - výplň tvoří děrovaná dřevotříska
 ∙ vzory W7S-W9S, W7a-W9a - výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová 
plástev”

 ∙ vzory W1S-W6S, W1a-W6a - výplň tvoří lepené vrstvené dřevo

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: vzory W1S - W6S sklo kalené o tloušťce 6 mm vzor aSTRO
 ∙ vzory W7S-W9S sklo bílý bIRaIN, kalené o tloušťce 6 mm (průhledné/matné)
 ∙ vzory W1a-W9a sklo bílý mat, kalené o tloušťce 6 mm
 ∙ vzory W7S-W9S, W7a-W9a - rozměr zasklení nezávislý na rozměru dveří (+/-2mm)
 ∙ šířka zasklení vzor W7S, W7a - 71 mm, vzor W8S, W8a - 210 mm, vzor W9S, W9a - 280 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)
  

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”, „80”, „90” – volitelně za doplatek „100” (rozměr skla jako u šířky „90”)
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ)

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou 
úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může 
se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a 
rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v 
barevném provedení ze vzorníků RaL a NCS - str. 121

n VÝPLNĚ (standard dle popisu konstrukce  dveří)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska

lepené 
lamelové dřevo

plná dřevotříska 
(volba W1-W9)



Ceny (Kč) bez DPh
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POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

aSTRO 1134 1545 1823 2112
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%

NATÍRANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ
Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev 
- str. 121 (min. 2 ks)

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových)

detail skla bIRaIN bílé
(W7S, W8S, W9S)

detail skla aSTRO
(W1S–W6S)

detail skla bílé mat
(W1a–W9a)

W7 W7S W7a W8 W8S W8a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

W9 W9S W9a
8778 11000 11000

W1 W1S W1a W2 W2S W2a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

W3 W3S W3a W4 W4S W4a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

W5 W5S W5a W6 W6S W6a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

n DOPLŇKY

dodatek k velikosti „100”  (vzhled zasklení stejně 
jako u „90”) +20%

výplň z plné dřevotřísky (pouze vzory W1-W9) 1612

doplňkový rám pouze u vzorů W1-W9 223
zesílení pod dveřní zavírač (netýká se vzorů
W1S-W9S, W1a-W9a) 278

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti - netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím a prosklených verzí

223

ventilační seříznutí (pouze vzory W1-W9) 278
posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém
Premium (netýká se verze W7S, W7a) viz str. 91-93

krytky na závěsy; klika; ventilační mřížky a pouzdra 
(vzor W1 - W7; W7S, W7a) viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla
n KŘÍDLA ASTRO (verze+ceny)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

Ceny (Kč) bez DPh
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ASTRO Lux

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hDF deskami dýhovanými přírodní dubovou dýhou s 
vložkami s rýhovaným povrchem (vzory W1-W6 – vodorovné rýhy; vzory W7-W9 – 
svislé rýhy)

 ∙ vzor W1-W9 - výplň tvoří děrovaná dřevotříska
 ∙ vzory W7S-W9S, W7a-W9a - výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová 
plástev”

 ∙ vzory W1S-W6S, W1a-W6a - výplň tvoří lepené vrstvené dřevo

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: vzory W1S-W6S sklo kalené o tloušťce 6 mm vzor aSTRO;
 ∙ vzory W7S-W9S sklo bílý bIRaIN, kalené o tloušťce 6 mm (průhledné/matné)
 ∙ vzory W1a-W9a sklo bílý mat, kalené o tloušťce 6 mm
 ∙ vzory W7S-W9S, W7a-W9a - rozměr zasklení nezávislý na rozměru dveří (+/-2mm)
 ∙ šířka zasklení W7S, W7a - 71 mm, W8S, W8a - 210 mm, W9S, W9a - 280mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)
  

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”, „80”, „90” – volitelně za příplatek - 100 (rozměr skla jako u šířky „90”).
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ)nastavitelná Model 2000 (zM)

n VÝPLNĚn VÝPLNĚ (standard dle popisu konstrukce  dveří)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska

lepené 
lamelové dřevo

plná dřevotříska 
(volba W1-W9)
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dodatek k velikosti „100” +20%

výplň z plné dřevotřísky (pouze vzory W1-W9) 1612

doplňkový rám pouze u vzorů W1-W9 223
zesílení pod dveřní zavírač - netýká se vzorů 
W1S-W9S, W1a-W9a 278

ventilační seříznutí (pouze vzory W1-W9) 556
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti - netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím a prosklených verzí

223

posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém 
Premium (netýká se verze W7S, W7a) viz str. 91-93

krytky na závěsy; klika; ventilační mřížky a pouzdra 
(vzor W1-W7, W7S, W7a) viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

n KŘÍDLA ASTRO Lux (verze+ceny)

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

334

evropský dub

kolekce III

340 404 405

eben tmavý ořech světlý ořech

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

RETRO - dýha dub

W7 W7S W7a W8 W8S W8a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

W9 W9S W9a
8778 11000 11000

W1 W1S W1a W2 W2S W2a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

W3 W3S W3a W4 W4S W4a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

W5 W5S W5a W6 W6S W6a
8778 11000 11000 8778 11000 11000

detail skla bIRaIN bílé
(W7S, W8S, W9S)

detail skla aSTRO
(W1S–W6S)

detail skla bílé mat
(W1a–W9a)

Ceny (Kč) bez DPh
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DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario

n ZÁRUBNĚn KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň 
tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

 ∙ DECO Lux - profilovaný rámeček
 ∙ DECO Lux Soft - půlkulatý rámeček 

n ZASKLENÍ
 ∙ standard DECO Lux, DECO Lux Soft ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) nebo 
hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

 ∙ standard DECO Lux Soft Vario: ornamentní sklo point-s o tloušťce 4 mm
 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo; 
kůra - VERzE 03 SD, kolekce RETRO/LIMba - kůra hnědá

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n VÝPLNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)
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Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

n DOPLŇKY

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):

verze 03SD, 02S6, D01 1667

verze BS, D03 667

verze C, 02SM 445 

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 86

n KŘÍDLA Deco Lux, Deco Lux Soft (verze+ceny)

Bs1 Bs2 Bs3 Bs4
kOlEkCE I 4567 5178 5789 6400

kOlEkCE II 4756 5367 5978 6600
kOlEkCE III 5156 5767 6378 6989

RETRO - dýha dub 6334 7323 7934 8544
LIMBA – dýha limba 6334 7323 7934 8544

C01 C02 C03 D01 D03
kOlEkCE I 4567 5178 5789 5789 5178

kOlEkCE II 4756 5367 5978 5978 5367
kOlEkCE III 5156 5767 6378 6378 5767

RETRO - dýha dub 6334 7323 7934 7934 7323
LIMBA – dýha limba 6334 7323 7934 7934 7323

00 02 sM 03 sD 02 s6
kOlEkCE I 3944 4344 5044 6211

kOlEkCE II 4144 4578 5300 6522
kOlEkCE III 4544 5000 5800 7144

RETRO - dýha dub 5533 6333 7533 8678
LIMBA – dýha limba 5533 6333 7533 8678

n KŘÍDLA Deco Lux Soft Vario (verze+ceny)

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

311 312 323 326 332 327 334 339
světlý dub limba rustikální dub buk javor ořech evropský evropský dub turecký ořech

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

421 422 424
cappucino mokka teak

kolekce I

RETRO - dýha dub

LIMBA – dýha limba

kolekce II kolekce III

n PROFILY RÁMEČKŮ

DECO lux

DECO lux soft, 
DECO lux soft vario

Ceny (Kč) bez DPH
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SEMPRE

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami v povrchu LaMISTONE, 
SILKSTONE

 ∙ vzor W00, W04 panely svislá kresba
 ∙ vzor W02-W02a, W03-W03a panely vodorovná kresba

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF

n TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE

VzOR / 
DRUh SKLa

vzor W04 - tloušťka 6 mm

vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené

vzor W02-W02a; W03-W03a - tloušťka 4 mm

baRVY matná bílá matná hnědá grafit satén

258, 260, 266, 276, 290, 294, 296 X

263, 265, 291, 292, 295, 297 X

293 X
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n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), barevná pouzdra T258 
- T266; T276 - T297; ventilační seříznutí (pouze 
„80”, „90”)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE (verze+ceny)

panel - vodorovná kresba,
dveřní výplň - vodorovná kresba

panel - vodorovná kresba,
dveřní výplň - vodorovná kresba

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LAMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými HDF deskami 
s povrchovou úpravou 

lAMIsTONE, sIlksTONE

n PROFIL DVEŘÍ

W02p W02 W02s1 W02s2 W02s3 W02s4 W02A
6265 6265 6265 6265 6265 6265 6265

W03p W03 W03s1 W03s2 W03s3 W03s4 W03A
6265 6265 6265 6265 6265 6265 6265

W00 W01 W04 W05
5967 6265 6265 6265
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami v povrchu LaMISTONE, 
SILKSTONE

 ∙ panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Alu

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF

n TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Alu
VzOR / 

DRUh SKLa vzor W02-W02a; W03-W03a - tloušťka 4 mm

baRVY matná bílá matná hnědá grafit satén

258, 260, 266, 276, 290, 294, 296 X

263, 265, 291, 292, 295, 297 X

293 X
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Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), barevná pouzdra T258 
- T266; T276 - T297; ventilační seříznutí (pouze 
„80”, „90”)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla
n KŘÍDLA SEMPRE Alu (verze+ceny)

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

panel - vodorovná kresba,
dveřní výplň - vodorovná kresba

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

ozdobné hliníkové lišty

n PROFIL DVEŘÍ

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 
s povrchovou úpravou 

LaMISTONE, SILKSTONE

W02P W02 W02S1
9644 9644 9644

W02S2 W02S3 W02S4 W02a
9644 9644 9644 9644

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
9644 9644 9644 9644 9644 9644 9644
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n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Onda

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná kovová

pevná z MDF

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami v povrchu LaMISTONE, 
SILKSTONE, panely se strukturovaným povrchem

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, (viz tabulka zasklení)
 ∙ verze W01, W02: kalené sklo: bílé matné, hnědé matné

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Onda
VzOR  vzor W00, W03, W04, W05 vzor W01, W02

DRUh SKLa tloušťka 4 mm tloušťka 4 mm kalené

baRVY matná bílá matná hnědá matná bílá matná hnědá

258, 260, 266, 276, 294, 296 x x

263, 265, 295, 297 x x

NOVINKA
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n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), ventilační seříznutí 
(pouze „80”, „90”)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla
n KŘÍDLA SEMPRE Onda (verze+ceny)

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

W03 W04 W05

6267 6267 6267

W00 W01 W02

6267 6267 6267

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

276 294 295 296 297
polský dub jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

strukturovaný povrch

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 
s povrchovou úpravou 

SILKSTONE, LaMISTONE

panel 
se strukturovaným 

povrchem

n PROFIL DVEŘÍ
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W00 W01 W04 W05
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 8056 8056 8056 8056

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351;  

352; 404; 405; 421; 422; 424
9222 9222 9222 9222

W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 8056 8056 8056 8056 8056 8056 8056

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351;  

352; 404; 405; 421; 422; 424
9222 9222 9222 9222 9222 9222 9222

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 8056 8056 8056 8056 8056 8056 8056

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351;  

352; 404; 405; 421; 422; 424
9222 9222 9222 9222 9222 9222 9222

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným povrchem
 ∙ panely vodorovná kresba

n ZASKLENÍ
 ∙ výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Lux

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)

n TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Lux

VzOR / 
DRUh SKLa

vzor W04 - tloušťka 6 mm

vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené

vzor W02-W02a; W03-W03a - tloušťka 4 mm

baRVY matná bílá matná hnědá grafit satén

311, 312, 323, 334, 332 X

350 X

351, 352, 404, 405, 421, 422, 424 X
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n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), ventilační seříznutí 
(pouze „80”, „90”)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n KŘÍDLA SEMPRE Lux (verze+ceny)

panel - vodorovná kresba, dveřní výplň 
- vodorovná kresba

panel - vodorovná kresba, dveřní výplň 
- vodorovná kresba

W00 W01 W04 W05
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 8056 8056 8056 8056

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351;  

352; 404; 405; 421; 422; 424
9222 9222 9222 9222

W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 8056 8056 8056 8056 8056 8056 8056

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351;  

352; 404; 405; 421; 422; 424
9222 9222 9222 9222 9222 9222 9222

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 8056 8056 8056 8056 8056 8056 8056

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351;  

352; 404; 405; 421; 422; 424
9222 9222 9222 9222 9222 9222 9222

DÝHOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

311 312 323
světlý dub limba rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 350 351 352
javor evropský dub grafit marrone nero

kolekce III kolekce IV

404 405
tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem

n PROFIL DVEŘÍ
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W02P W02 W02S1
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 11556 11556 11556

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351; 352;  

404; 405; 421; 422; 424
12722 12722 12722

W02S2 W02S3 W02S4 W02a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 11556 11556 11556 11556

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351; 352;  

404; 405; 421; 422; 424
12722 12722 12722 12722

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 11556 11556 11556 11556 11556 11556 11556

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351; 352;  

404; 405; 421; 422; 424
12722 12722 12722 12722 12722 12722 12722

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným povrchem
 ∙ panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

n ZASKLENÍ
 ∙  výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90

n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Lux Alu

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)

n TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Lux Alu
VzOR / DRUh SKLa vzor W02-W02a; W03-W03a - tloušťka 4 mm

baRVY matná bílá matná hnědá grafit satén

311, 312, 323, 334, 332 X

350 X

351, 352, 404, 405, 421, 422, 424 X
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W02P W02 W02S1
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 11556 11556 11556

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351; 352;  

404; 405; 421; 422; 424
12722 12722 12722

W02S2 W02S3 W02S4 W02a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 11556 11556 11556 11556

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351; 352;  

404; 405; 421; 422; 424
12722 12722 12722 12722

n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), ventilační seříznutí 
(pouze „80”, „90”) 

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
baREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 11556 11556 11556 11556 11556 11556 11556

baREVNÉ PROVEDENÍ  
312; 332; 334; 350; 351; 352;  

404; 405; 421; 422; 424
12722 12722 12722 12722 12722 12722 12722

n KŘÍDLA SEMPRE Lux Alu (verze+ceny)

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

311 312 323
světlý dub limba rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 350 351 352
javor evropský dub grafit marrone nero

kolekce III kolekce IV

404 405
tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem

n PROFIL DVEŘÍ
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným povrchem, panely se 
strukturovaným povrchem

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, 
tmavý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ 
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Inserto

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA SEMPRE Inserto (verze+ceny)

W01 W02
11000 11000

W03 W04 W05

11000 11000 11000

n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), ventilační seříznutí 
(pouze „80”, „90”)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

panel se strukturovaným povrchem, 
skleněná tabule

panel se strukturovaným povrchem

dveřní výplň dýhovaná, 
panel se strukturovaným povrchem

DÝHOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

334

evropský dub

kolekce III

RETRO - dýha dub

340 404 405

eben tmavý ořech světlý ořech

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem

dveřní výplň dýhovaná

panel se strukturovaným 
povrchem

n PROFIL DVEŘÍ
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným povrchem, panely s 
hluboce strukturovaným povrchem - imitace struktury dřeva

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý 
ořech, černý ořech

 ∙ standard: skleněná tabule grafit satén o tloušťce 4 mm v barevném provedení: grafit 
Sense

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

SEMPRE Sense

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová



Ceny (Kč) bez DPh
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maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), ventilační seříznutí 
(pouze „80”, „90”)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

n KŘÍDLA SEMPRE Sense (verze+ceny)

W01 W02 W03 W04

11000 11000 11000 11000

W05 W06 W07 W08

11000 11000 11000 11000

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

hluboká struktura dřeva na panelech

hluboká struktura dřeva na panelech

DÝHOVANÉ

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

353

grafit Sense

kolekce IV

kolekce V

431 432 433

přírodní dub středně světlý ořech ořech černý

n PROFIL DVEŘÍ

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem

dveřní výplň 
dýhovaná

panel s hlubokou 
strukturou dřeva

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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SEMPRE Verse

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným 
povrchem nebo s povrchovou úpravou LaMISTONE, SILKSTONE

n ZASKLENÍ
 ∙ volitelně: kalené sklo Decormat bílý, Decormat hnědý, grafit satén (vzor W01-W04, viz 
tabulka zasklení)

 ∙ volitelně kalené sklo: bílé, hnědé (vzor W06, W08), bílé (vzor W07, W09)
 ∙ volitelně kalené sklo: bílé matné, hnědé matné, grafit satén (vzor W05)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)

Pozor! Sklo DECORMaT bílé a DECORMaT hnědé se vizuálně liší od matného bílého a matného hnědého skla.

n TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Verse
VzOR / 

DRUh SKLa
 vzor W01,W02,W03,W04 - 

tloušťka 4mm kalené
vzor W05 - tloušťka 6mm 

kalené

baRVY decormat 
bílá

decormat 
hnědá

grafit 
satén

bílé 
matné

hnědé 
matné

grafit 
satén

258, 260, 266, 276, 290, 294, 296, 311, 312, 
323, 334 X X

263, 265, 291, 292, 295, 297, 351, 352, 404, 
405, 421, 422, 424 X X

293, 350 X X
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Ceny (Kč) bez DPh

n KŘÍDLA SEMPRE Verse (verze+ceny) n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm 
(netýká se W05-W09)
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, ventilační 
pouzdra (TK5; TN1-TN5), ventilační seříznutí 
(pouze „80”; „90”) (netýká se W05, W06, W07, 
W08, W09)

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

W03P W01 W02 W03 W04
LaMISTONE, SILKSTONE 7667 9889 9889 9889 9889

DÝhOVaNÉ 8778 11000 11000 11000 11000

W05 W06 W07 W08 W09
LaMISTONE, SILKSTONE 5400 7623 7623 7623 7623

DÝhOVaNÉ 8778 11000 11000 11000 11000

n ZASKLENÍ - bílé, hnědé

W06 - bIRaIN

W08 - STaCCaTTO

W07 - bLUR

W09 - MERLETTO průhledné

W01
Decormat bílé, Decormat hnědé, 

grafit satén

W05
bílé matné, hnědé matné, 

grafit satén

W02-W04
Decormat bílé, 

Decormat hnědé
grafit satén

Verze W06, W08 bílá / hnědá; W07, W09 bílá

SILKSTONE

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

311 312 323
světlý dub limba rustikální dub

kolekce I kolekce II

334 350 351 352
evropský dub grafit marrone nero

kolekce III kolekce IV

404 405
tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

viz seznam zasklení - str. 108

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.  
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

rám z lepeného vrstveného 
dřeva obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem 
nebo povrchovou úpravou 
LaMISTONE, SILKSTONE

n PROFIL DVEŘÍ

Pozor! Sklo DECORMaT bílé a DECORMaT hnědé se vizuálně liší od matného bílého 
a matného hnědého skla.



52

TANGANIKA, SAHARA, KONGO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ VERzE a, b, C: dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými 
přírodní dýhou v barvě teak, bílý dub, wenge, výplň z děrované dřevotřísky

 ∙ VERzE D: rám z lepeného borového dřeva s frézovanou MDF výplní, rámy a výplně 
dýhované

n ZASKLENÍ
 ∙ ornamentní sklo (point-s) o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n VÝPLNĚ (verze A, B, C)

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

děrovaná 
dřevotříska  

plná dřevotříska
(volba)



Ceny (Kč) bez DPh
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n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

TaNGaNIKa

SahaRa

KONGO

 a  b  C  D S0  D S1  D S2  D S3  D S4
5178 5644 6111 8922 8922 8922 8922 8922

n KŘÍDLA TANGANIKA, SAHARA, KONGO (verze+ceny)

výplň z plné dřevotřískové desky 
(verze a, b, C) 1612

doplňkový rám (umožňující 
samostatné zkrácení do 50 mm) 
(verze a, b, C)

223

dva doplňkové rámy (umožňující 
samostatné zkrácení do 90 mm) 
(verze a, b, C)

445

ochrana spodní části rámu proti 
nadměrnému působení vlhkosti 
(netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

tovární zkrácení dveří do 70 mm 
(verze D) +10%

tovární zkrácení dveří do 100 mm 
(verze a, b, C) +10%

zesílení pod dveřní zavírač (verze 
a, b, C) 278

křídlo s nestandardní hloubkou 
falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556
dubový práh lakovaný pro 
jednokřídlové dveře 556

posuvný systém do stěny/pouzdra, 
na stěnu, Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na 
závěsy, volitelné zasklení, kulatá 
okénka (verze a, b, C), ventilační 
mřížky (verze D pouze u standardní 
výšky), ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86
(pouze verze a, b, C)

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

VERzE a teak 601

VERzE C, D teak 603

VERzE b teak 602

VERzE a bílý dub 611

VERzE C, D bílý dub 613

VERzE b bílý dub 612

VERzE a wenge 621

VERzE C, D wenge 623

VERzE b wenge 622

výplň z MDF dýhovaná 
přírodní dýhou

DÝhOVaNÉ
S FRÉzOVaNOU VÝPLNÍ

(VERzE D)

zárubeň z borovicového 
dřeva 

dýhovaná 
přírodní dýhou

dřevěný rám obložený 
dvěma hDF deskami 

dýhovanými 
přírodní dýhou

n PROFIL DVEŘÍ

Ve výše uvedeném barevném provedení je nabízen model ETIUDA Lux (pouze vodorovná kresba dýhy) - viz str. 14

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů. 
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00 S1

KOLEKCE I 8011 8011

KOLEKCE II 8011 8011

KOLEKCE III 9211 9211

RETRO, LIMba 10289 10289

S2 S3 S4

KOLEKCE I 8011 8011 8011

KOLEKCE II 8011 8011 8011

KOLEKCE III 9211 9211 9211

RETRO, LIMba 10289 10289 10289

QUATTRO Soft

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: přírodní dýhy kolekce I, II, III – ornamentní sklo (point-s) o tloušťce 4 mm;
 ∙ RETRO, LIMba – ornamentní sklo (ornament hnědá kůra) o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)



Ceny (Kč) bez DPh
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n KŘÍDLA QUATTRO Soft (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 70 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, ventilační mřížky (standardní výška 
křídla), ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

00 S1

KOLEKCE I 8011 8011

KOLEKCE II 8011 8011

KOLEKCE III 9211 9211

RETRO, LIMba 10289 10289

S2 S3 S4

KOLEKCE I 8011 8011 8011

KOLEKCE II 8011 8011 8011

KOLEKCE III 9211 9211 9211

RETRO, LIMba 10289 10289 10289

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

Ceny (Kč) bez DPh

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 327 339
javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

výplň z MDF dýhovaná 
přírodní dýhou

zárubeň z borovicového dřeva 
dýhovaná přírodní dýhou

dřevěný rám obložený 
dvěma hDF deskami 

dýhovanými přírodní dýhou

n PROFIL DVEŘÍ

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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INTERSOLID, INTERSOLID Soft

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: přírodní dýhy kolekce I, II, III – ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) 
nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; RETRO, LIMba – ornamentní sklo 
(ornament hnědá kůra) o tloušťce 4 mm

 ∙ dřevěné dělicí příčky Systém POL-SKONE

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

profil rámečku  INTERSOLID Soft

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)
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Ceny (Kč) bez DPh

01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6
KOLEKCE I 7533 9144 7533 9144 7533 9144

KOLEKCE II 8278 10056 8278 10056 8278 10056
KOLEKCE III 8656 10522 8656 10522 8656 10522

RETRO, LIMba 9222 11044 9222 11044 9222 11044

04 04 S8 05 05 S8 06 06 S8
KOLEKCE I 7533 9144 7533 9144 7533 9144

KOLEKCE II 8278 10056 8278 10056 8278 10056
KOLEKCE III 8656 10522 8656 10522 8656 10522

RETRO, LIMba 9222 11044 9222 11044 9222 11044

07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10
KOLEKCE I 7533 9144 7533 9144 7533 9144

KOLEKCE II 8278 10056 8278 10056 8278 10056
KOLEKCE III 8656 10522 8656 10522 8656 10522

RETRO, LIMba 9222 11044 9222 11044 9222 11044

n KŘÍDLA INTERSOLID, INTERSOLID Soft (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 70 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, ventilační mřížky 
(standardní výška křídla), ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

n KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat

KULaTÉ OKÉNKO bMD

Ø 240, 320, 350, 400 mm
pohled ze strany závěsů

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má 
podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, 
nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

INTERSOLID INTERSOLID Soft

výplň z MDF 
dýhovaná 

přírodní dýhou

zárubeň 
z borovicového dřeva 

dýhovaná 
přírodní dýhou

dřevěný rám obložený dvěma 
hDF deskami dýhovanými 

přírodní dýhou

n PROFILY DVEŘÍ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 327 339
javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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INTERSOLID II

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: přírodní dýhy kolekce I, II, III – ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) 
nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; RETRO, LIMba – ornamentní sklo 
(ornament hnědá kůra) o tloušťce 4 mm

 ∙ dřevěné dělicí příčky Systém POL-SKONE

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)
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Ceny (Kč) bez DPh

01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6
KOLEKCE I 7656 9311 7656 9311 7656 9311

KOLEKCE II 8433 10256 8433 10256 8433 10256
KOLEKCE III 8822 10711 8822 10711 8822 10711

RETRO, LIMba 9222 11044 9222 11044 9222 11044

04 04 S8 05 05 S8 06 06 S8
KOLEKCE I 7656 9311 7656 9311 7656 9311

KOLEKCE II 8433 10256 8433 10256 8433 10256
KOLEKCE III 8822 10711 8822 10711 8822 10711

RETRO, LIMba 9222 11044 9222 11044 9222 11044

07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10
KOLEKCE I 7656 9311 7656 9311 7656 9311

KOLEKCE II 8433 10256 8433 10256 8433 10256
KOLEKCE III 8822 10711 8822 10711 8822 10711

RETRO, LIMba 9222 11044 9222 11044 9222 11044

n KŘÍDLA INTERSOLID II (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 70 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, 
volitelné zasklení, kulatá okénka, (netýká se 10, 
11), ventilační mřížky (standardní výška křídla), 
ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

10* 10 S6* 11* 11 S8*
7656 9311 7656 9311
8433 10256 8433 10256
8822 10711 8822 10711
9222 11044 9222 11044

*k
 d

isp
oz

ici
 v 

šíř
ce

 „8
0”

 a 
„9

0”
POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

n KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří s výjimkou vzoru 10,11)

výplň z MDF dýhovaná 
přírodní dýhou

zárubeň z borovicového dřeva 
dýhovaná přírodní dýhou

dřevěný rám obložený dvěma 
hDF deskami dýhovanými 
přírodní dýhou

n PROFIL DVEŘÍ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 327 339
javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

KULaTÉ OKÉNKO bMD

Ø 240, 320, 350, 400 mm
pohled ze strany závěsů

barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat
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00 01S6* 01S10*

KOLEKCE I 8833 11578 11578

KOLEKCE II 9311 12189 12189

KOLEKCE III 10711 14022 14022

RETRO, LIMba 11667 14667 14667

VITTORIA-W

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň tvoří 
stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: přírodní dýhy kolekce I, II, III – ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) 
nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; RETRO, LIMba – ornamentní sklo 
(ornament hnědá kůra) o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90” n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)



Ceny (Kč) bez DPh
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Ceny (Kč) bez DPh

00 01S6* 01S10*

KOLEKCE I 8833 11578 11578

KOLEKCE II 9311 12189 12189

KOLEKCE III 10711 14022 14022

RETRO, LIMba 11667 14667 14667

n KŘÍDLA VITTORIA-W (verze+ceny) n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

zesílení pod dveřní zavírač 278
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu viz str. 91-92

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře profil ozdobné lišty VITTORIa-W profil rámečku VITTORIa-W

*netýká se šířky „60”

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 327 339
javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň tvoří 
stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: přírodní dýhy kolekce I, II, III – ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) 
nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; RETRO, LIMba – ornamentní sklo 
(ornament hnědá kůra) o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90” n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux



Ceny (Kč) bez DPh
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00 01SM 01SD 01S6 01S10

KOLEKCE I 5767 6833 7222 7222 7222

KOLEKCE II 6067 7189 7611 7611 7611

KOLEKCE III 6967 8256 8733 8733 8733

RETRO, LIMba 8356 9544 10022 10022 10022

n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

zesílení pod dveřní zavírač 278
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu viz str. 91-92

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

profil rámečku VENa

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

00
KOLEKCE I 5933

KOLEKCE II 6256
KOLEKCE III 7189

RETRO, LIMba 8356

00 02SM 02SD 02S6 02S10
KOLEKCE I 5933 7044 7456 7456 7456

KOLEKCE II 6256 7411 7844 7844 7844
KOLEKCE III 7189 8500 9011 9011 9011

RETRO, LIMba 8356 9122 10033 10033 10033

profil ozdobné lišty 
MILENIUM Lux profil rámečku GRaND Lux

Ceny (Kč) bez DPh

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334 327 339
javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce III

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů. 

n KŘÍDLA VENA (verze+ceny)

n KŘÍDLA MILENIUM Lux (verze+ceny)

n KŘÍDLA GRAND Lux (verze+ceny)
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ARGENT

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými přírodní dýhou v 
barvě teak, bílý dub, wenge, výplň z děrované dřevotřísky

 ∙ ozdobné hliníkové lišty

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n VÝPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovová

děrovaná 
dřevotříska 

plná dřevotříska 
(volba)



Ceny (Kč) bez DPh
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n DOPLŇKY

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
do 50 mm) 223

dva doplňkové rámy (umožňující samostatné 
zkrácení do 90 mm) 445

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm 
(zkracování se provádí od spodní hrany křídla) +10%

zesílení pod dveřní zavírač 278

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, ventilační mřížky (verze W03, W06, W09, 
netýká se „60”), ventilační pouzdra

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

zVUKOVĚ IzOLaČNÍ DVEŘE - str. 86

 W01 W04  W07
8656 8656 8656

 W02  W05 W08
8656 8656 8656

W03 W06 W09
8656 8656 8656

n KŘÍDLA ARGENT (verze+ceny)

DÝha V baREVNÉM PROVEDENÍ VENGE DÝha V baREVNÉM PROVEDENÍ bÍLÝ DUb DÝha V baREVNÉM PROVEDENÍ TEaK

622 612 602

623 613 603

KOLEKCE VI

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.  
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 

Ve výše uvedeném barevném provedení je nabízen model ETIUDA Lux (pouze vodorovná kresba dýhy) - viz str. 14
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pevná dřevěná bezfalcovánastavitelná NObLE (Nb)

NOBLE I

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel se 
strukturovaným povrchem, ozdobná hliníková spojovací lišta

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, 
tmavý ořech

 ∙ s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo ve verzi W04

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy: („60”, „70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.



Ceny (Kč) bez DPh
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W01 W02
11000 11000

W03 W04

11000 11000

n KŘÍDLA NOBLE I (verze+ceny) n DOPLŇKY

tovární zkrácení dveří a zárubně do 60 mm (nelze 
objednat pouze kratší křídla a standardní zárubeň 
vzhledem ke způsobu upevnění spodního závěsu)

+20%

ventilační seříznutí 556

kalené sklo (cena 1 skleněné tabule):

matné bílé 1667

matně hnědá 1667
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: ventilační mřížky plastové, 
kovové (vztahuje se na standardní výšku křídla), 
ventilační pouzdra

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena bezfalcové zárubně NObLE;
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena bezfalcové zárubně NObLE panel se strukturovaným povrchem 

a hliníková spojovací lišta

spodní bezfalcový závěs

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

magnetický zámek, 
zadlabaný

horní bezfalcový závěs
334

evropský dub

kolekce III

RETRO - dýha dub

340 404 405

eben tmavý ořech světlý ořech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů. 
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 
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NOBLE II

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel se 
strukturovaným povrchem

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
 ∙ standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, 
tmavý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík 
(WC) - rozteč 90 mm; na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy: („60”, „70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

pevná dřevěná bezfalcovánastavitelná NObLE (Nb)



Ceny (Kč) bez DPh
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W01 W02 W03 W04 W05
11000 11000 11000 11000 11000

W06 W07 W08 W09
11000 11000 11000 11000

n KŘÍDLA NOBLE II (verze+ceny) n DOPLŇKY

tovární zkrácení dveří a zárubně do 60 mm (nelze 
objednat pouze kratší křídlo a standardní zárubeň 
vzhledem ke způsobu upevnění spodního závěsu)

+20%

ventilační seříznutí 556

kalené sklo

matné bílé, matně hnědé (příplatek k ceně křídla) 
(týká se verzí W04, W09) 2223 

matné bílé, matně hnědé (příplatek za 1 sklo) – týká 
se ostatních zasklených verzí 556

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: ventilační mřížky plastové, 
kovové (vztahuje se na standardní výšku křídla), 
ventilační pouzdra

viz str. 110-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena bezfalcové zárubně NObLE;
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena bezfalcové zárubně NObLE

panel se strukturovaným povrchem

spodní bezfalcový závěs

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

334

evropský dub

kolekce III

RETRO - dýha dub

340 404 405

eben tmavý ořech světlý ořech

magnetický zámek, 
zadlabaný

horní bezfalcový závěs

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů. 
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků. 
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PASSO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými 
přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou LaMISTONE

n ZASKLENÍ
 ∙ VERzE W02, W03, W04, W05: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: 
bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v 
barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mahagon, mokka, 
teak, ořech premium, wenge

 ∙ VERzE W06, W07: kalené sklo bílý Decormat o tloušťce 4 mm v barevném provedení: 
bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; kalené sklo hnědý Decormat o tloušťce 4 mm 
v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mahagon, mokka, 
teak, ořech premium, wenge

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek, na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; 
na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy („70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

pevná dřevěná bezfalcovánastavitelná FIESTa (Fb)
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W01 W02 W03

LaMISTONE 9889 9889 9889
DÝhOVaNÉ 11000 11000 11000

W04 W05 W06 W07

LaMISTONE 9889 9889 9889 9889
DÝhOVaNÉ 11000 11000 11000 11000

n KŘÍDLA PASSO (verze+ceny) n DOPLŇKY

tovární zkrácení dveří a zárubně do 60 mm (nelze 
objednat pouze kratší křídla a standardní zárubeň 
vzhledem ke způsobu upevnění spodního závěsu); 
dveře jsou zkracovány zdola
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

ventilační seříznutí (nelze použít ventilační mřížky) 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: ventilační pouzdra 
(TK5; TN1-TN5) viz str. 110-113

kliky s děleným štítkem viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro dvoukřídlé dveře magnetický zámek

široké panely

Pozor! Sklo DECORMaT bílé a DECORMaT hnědé se vizuálně liší od bílého 
matného a hnědého matného skla.

LAMISTONE*
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ** Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

312
limba

kolekce I

332 334
javor evropský dub

kolekce III

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

*Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.**Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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PASSO Alto

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými 
přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou LaMISTONE

n ZASKLENÍ
 ∙ VERzE W02, W03, W04, W05, W06: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném 
provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm 
v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mahagon, mokka, 
teak, ořech premium, wenge

 ∙ VERzE W07, W08, W09: kalené sklo bílý Decormat o tloušťce 4 mm v barevném 
provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; kalené sklo hnědý Decormat o 
tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, 
mahagon, mokka, teak, ořech premium, wenge

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek, na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; 
na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy („70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná FIESTa (Fa)
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W01 W02 W03 W04

LaMISTONE 13223 13223 13223 13223

DÝhOVaNÉ 14334 14334 14334 14334

W05 W06 W07 W08 W09

LaMISTONE 13223 13223 13223 13223 13223

DÝhOVaNÉ 14334 14334 14334 14334 14334

n KŘÍDLA PASSO Alto (verze+ceny) n DOPLŇKY

tovární zkrácení dveří a zárubně do 60 mm (nelze 
objednat pouze kratší křídla a standardní zárubeň 
vzhledem ke způsobu upevnění spodního závěsu)
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

ventilační seříznutí (nelze použít ventilační mřížky) 556

posuvný systém Premium viz str. 93

doplňkové příslušenství: ventilační pouzdra 
(TK5; TN1-TN5) viz str. 110-113

kliky s děleným štítkem viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro dvoukřídlé dveře
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magnetický zámek

široké panely

Pozor! Sklo DECORMaT bílé a DECORMaT hnědé se vizuálně liší od bílého 
matného a hnědého matného skla.

LAMISTONE*
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro 
veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ** Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

312
limba

kolekce I

332 334
javor evropský dub

kolekce III

*Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.**Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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CALYPSO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel s hlubokou 
strukturou dřeva

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo 
matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek, na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; 
na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy („60”, „70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

pevná dřevěná bezfalcovánastavitelná FIESTa (Fb)



Ceny (Kč) bez DPh
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n BAREVNÉ PROVEDENÍ

W01 W02

11000 11000

W03 W04 W05

11000 11000 11000

n DOPLŇKY

tovární zkrácení dveří a zárubně do 60 mm (nelze 
objednat pouze kratší křídla a standardní zárubeň 
vzhledem ke způsobu upevnění spodního závěsu)
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

ventilační seříznutí (nelze použít ventilační mřížky) 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: ventilační pouzdra 
(TK5; TN1-TN5) viz str. 110-113

kliky s děleným štítkem viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro dvoukřídlé dveře

n KŘÍDLA CALYPSO (verze+ceny)

magnetický zámek

široké lišty

horní bezfalcový závěs

hluboká struktura dřeva na panelech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

431 432 433

přírodní dub středně světlý ořech ořech černý

DÝHOVANÉ

kolekce V

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.
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SABIA

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel s hlubokou 
strukturou dřeva

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo 
matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek, na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; 
na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy („60”, „70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

pevná dřevěná bezfalcovánastavitelná FIESTa (Fb)



Ceny (Kč) bez DPh
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n BAREVNÉ PROVEDENÍ

W01 W02

11000 11000

n KŘÍDLA SABIA (verze+ceny) n DOPLŇKY

tovární zkrácení dveří a zárubně do 60 mm (nelze 
objednat pouze kratší křídla a standardní zárubeň 
vzhledem ke způsobu upevnění spodního závěsu)
- dveře kratší o 20 mm - zkracovány zdola;
- dveře kratší o 30-60 mm – zkracovány symetricky 
(horní a dolní element dveří má nestandardní 
výšku)

+20%

ventilační seříznutí (nelze použít ventilační mřížky) 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: ventilační pouzdra 
(TK5; TN1-TN5) viz str. 110-113

kliky s děleným štítkem viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTa pro dvoukřídlé dveře

magnetický zámek

široké lišty

horní bezfalcový závěs

hluboká struktura dřeva na panelech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

431 432 433

přírodní dub středně světlý ořech ořech černý

DÝHOVANÉ

kolekce V

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.
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FORM

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dubového dřeva, panel dýhovaný přírodní dubovou dýhou

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: bezpečnostní sklo matné o tloušťce 6 mm, dubové příčle systém POLSKONE
 ∙ kulaté okénko: sklo LaKOMaT o tloušťce 4 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (Wb) nebo pro 
koupelnový knoflík (WC)

 ∙ závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a zP)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná DIN (zP) nastavitelná POL-SKONE (zz) pevná dřevěná

nastavitelná RETRO (zR) nastavitelná Q-SYSTÉM (zJ) nastavitelná kovovánastavitelná Model 2000 (zM)



Ceny (Kč) bez DPh
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FM 00 FM Mb FM Db FM bb

10700 14300 16111 16711

FM 1D FM S3 FM S4

13811 14778 14778

n KŘÍDLA FORM (verze+ceny) n DOPLŇKY

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm +10%

křídlo s nestandardní hloubkou falce min. 20 mm +30%

ventilační seříznutí 556

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 556
posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, ventilační mřížky (standardní výška 
křídla), ventilační pouzdra

viz str. 108-113

kliky viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

profil rámečku FORM

n KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat

n PROFIL DVEŘÍ

KULaTÉ OKÉNKO bMD

Ø 240, 320, 350 mm 
400 mm*

pohled ze strany závěsů

vzor kulaté okénko

FM Mb Ø 240 mm

FM Db Ø 320 mm

FM bb Ø 350 mm

*po konzultaci s obchodním oddělením

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

panel dýhovaný 
přírodní dýhou dub

dřevěná zárubeň 
dýhovaná přírodní 

dýhou 
dub

dubový rám dýhovaný 
přírodní 

dýhou dub

334

evropský dub

kolekce III

RETRO - dýha dub

340 404 405

eben tmavý ořech světlý ořech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.  
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.
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L-PROJEKT

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými hDF deskami, pokrytý 
laminovaným povrchem hPL

 ∙ výplň: děrovaná dřevotříska (S0), plná dřevotříska (S1-S6); hrana křídla zabezpečena 
hliníkovou lištou (barva kartáčovaná anoda) nebo lištou z přírodní dýhy dub

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
 ∙ hliníkový rámeček

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek, na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; 
na vložku (Wb)  - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy, nastavitelné, kryté („80” - 2 ks a „90” - 3 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé (hrany křídel dýhované přírodní dubovou dýhou, spojení křídel na přefalc): 
„80” + „40”; „80” + „80”; „80” + „90”; „90” + „40”; „90” + „90”

 ∙ volba: plné doplňkové křídlo „40” (cena plného křídla) – počet závěsů: 2 nebo 3 ks (jako 
v hlavním křídle)

n ZÁRUBNĚ

 ∙ šedý laminát CPL (222) - hrana křídla zabezpečena 
hliníkovou lištou

 ∙ přírodní dýha dub (334) - hrana křídla zabezpečena 
lištou z přírodní dýhy dub

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

nastavitelná L-PROJEKT (FP)



Ceny (Kč) bez DPh
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S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6
zÁKLaDNÍ verze

křídlo barva laminát 
 CPL 0,2 šedý (222)

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

barevné volby - Příplatek k základní verzi
barva L-P 7S (F7912) 

struktura 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
barva L-P 8S (F7927) 

struktura 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
barva L-P 9S (F2253) 

struktura 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
barva L-P 5G (K1238 aR+) 

lesk 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
barva L-P 5S (K1238) 

struktura 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
barva L-P 9G (0901-hW) 

lesk 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
barva L-P 20G (9417-hW) 

lesk 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

barva L-P 21 (4447-6) lesk 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

barva L-P 17 (0901-WG) 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

barva L-P 18 (9417-WG) 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

barva L-P 14 (0901PI) 17778 17778 17778 17778 17778 17778 17778

barva L-P 15 (723660) 33333 33333 33333 33333 33333 33333 33333

barva L-P 16 (723360) 33333 33333 33333 33333 33333 33333 33333

n KŘÍDLA L-PROJEKT (verze+ceny) n DOPLŇKY

maximální tovární zkrácení 
dveří do 60 mm +20%

ochrana spodní části 
rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká 
se křídel s ventilačním 
seříznutím)

223

posuvný systém do stěny/
pouzdra, na stěnu, viz str. 91-92

doplňkové příslušenství: 
ventilační pouzdra, 
ventilační mřížky, 
ventilační seříznutí

viz str. 110-113

kliky s děleným štítkem viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Ceny (Kč) bez DPh

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

n ZÁKLADNÍ BAREVNÁ PROVEDENÍ

n BAREVNÉ VARIANTY

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev + cena nastavitelné zárubně L-PROJEKT pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x (cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev) + cena nastavitelné zárubně L-PROJEKT pro dvoukřídlé dveře

K1238 F7912 F7927 F2253 723660 723360
L-P 5S L-P 7S L-P 8S L-P 9S L-P 15 L-P 16

222
šedý

laminát CPL 0,2
základní verze

9417-HW
L-P 20G

K1238 AR+ 0901-HW
L-P 5G L-P 9G

VY
SO

KÝ
 L

ES
K

0901PI 0901-WG 9417-WG 4447-6
L-P 14 L-P 17 L-P 18 L-P 21

standard: závěs typ h
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou 
LaMISTONE, SILKSTONE

n ZASKLENÍ
 ∙ kalené sklo v bílé nebo hnědé barvě o tloušťce 6 mm
 ∙ hladká strana na straně závěsů (ornament na protější straně od závěsů)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ magnetický zadlabací zámek, na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; 
na vložku (Wb) - rozteč 85 mm

 ∙ bezfalcové závěsy („60”, „70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

n ZÁRUBNĚ

n DOPLŇKY

ventilační seříznutí (pouze tabule I - VI) 1667
doplňkový dekorační prvek pro křídla VERTO – 2 lišty v barvě hliník na každou 
stranu, montované na svislý rám u skla 2778

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium viz str. 91-93

doplňkové příslušenství: kliky s děleným štítkem viz str. 122-124

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 96-106.

pevná dřevěná bezfalcovánastavitelná FIESTa (Fb)

VERTO



Ceny (Kč) bez DPh
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Ceny (Kč) bez DPh

n KŘÍDLA VERTO (verze+ceny)

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: 
cena křídla + cena nastavitelné 
bezfalcové zárubně FIESTa pro 
jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 
2 x cena křídla + cena 
nastavitelné bezfalcové zárubně 
FIESTa pro dvoukřídlé dveře

ventilační seříznutí

posuvný systém
speciální hliníkový prvek 

v posuvném systému

01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE I
satén

SKLENĚNÁ TabULE II 01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE III SKLENĚNÁ TabULE IV

01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE V SKLENĚNÁ TabULE VI X bIRaIN XII bLUR*XI CROSSED FUzzY XIII bILaUREL

XVI MERLETTO*
průhledné

XVIII STaCCaTTO

X XI XII XIII
SILKSTONE, 
LaMISTONE 9889 9889 9889 9889

dýhované 11000 11000 11000 11000

* Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.
* Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní. 

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ** Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost 
proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

421 422 424
cappucino mokka teak

312 332 334
limba javor evropský dub

LAMISTONE*
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a 
působení chemických prostředků. Tento 
povrch je doporučován pro veřejné budovy a 
používán v podmínkách intenzivního provozu 
dveří, např. v hotelích, kancelářích.

SILKSTONE*
Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

*pouze bílé sklo

I II III IV V VI
SILKSTONE, LaMISTONE 9889 13222 9889 9889 9889 9889

dýhované 11000 14333 11000 11000 11000 11000

XVI XVIII
9889 9889

11000 11000
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LUMEN

n ZÁRUBEŇ

nastavitelná LUMEN (zL)

jednokřídlové dveře
šířka

typ (So) (Sd) (Ss) (Sop)
„60” 676 646 617 746
„70” 776 746 717 846
„80” 876 846 817 946
„90” 976 946 917 1046

výška: (ho) 2053, (hd) 2043, (hs) 2017, (hop) 2093
Ss, hs - rozměry křídla
Sd, hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
hop - výška po vnější straně lišty

LUMEN stupeň regulace 
(mm)

bílá fólie pro 
natírané dveře*

fólie imitace
dřeva 

TOP RESIST

LAMISTONE

dýhované
kolekce 
I,II,III

RETRO, LIMBA,  
TANGANIKA, 

SAHARA, KONGO, 
ARGENT

SILKSTONE

bílá fólie 
TOP RESIST ECO TOP

GRAVISTONE

laminát 
imitace dřeva

zL 1 75-95 2633 2633 2722 4578 5278
zL 2 95-120 2733 2733 2811 4722 5444
zL 3 120-140 2811 2811 2889 4867 5600
zL 4 140-160 2889 2889 2989 5011 5778
zL 5 160-180 2989 2989 3067 5144 5944
zL 6 180-200 3089 3089 3178 5344 6167
zL 7 200-220 3189 3189 3300 5556 6378
zL 8 220-240 3322 3322 3400 5733 6622
zL 9 240-260 3411 3411 3533 5933 6833
zL 10 260-280 3544 3544 3633 6100 7044
zL 11 280-300 3700 3700 3811 6400 7389

*barvy vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

n ZÁRUBEŇ
 ∙ nastavitelná, systém LUMEN v barevném provedení: ECO TOP, TOP RESIST, 
LaMISTONE, SILKSTONE, GRaVISTONE, natírané, laminované a dýhované

n ZASKLENÍ
 ∙ kalené sklo v bílé nebo hnědé barvě o tloušťce 8 mm
 ∙ hladká strana na straně závěsů (ornament na protější straně od závěsů)

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60” (netýká se tabulí X-XVIII); „70”; „80”; „90”
 ∙ křídlo LUMEN se montuje na nastavitelnou zárubeň LUMEN
 ∙ model LUMEN jen v katalogových rozměrech

n DOPLŇKY

ventilační seříznutí (pouze tabule I-IX) 1667

příplatky k ceně vybraného modelu křídla
DORMa Studio arcos - malý zámek, na vložku a pro koupelnový knoflík 

hladká strana 
na straně závěsů

zárubeň z MDFtěsnění

60 mm

Ss

Sd

So

Sop

rohová lišta
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Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. 

Ceny (Kč) bez DPh

n KOVÁNÍ

I II III IV V VI VII
11334 17511 9500 9500 9500 9500 14422

VIII IX
17511 9500

XIV XVI XVII XVIII
15000 15000 15000 15000

n KŘÍDLA LUMEN (verze+ceny)

POZOR:
cena jednokřídlových dveří:
cena skleněné tabule + cena kování
+ cena nastavitelné zárubně
LUMEN (zL)

01 02SKLENĚNÁ TabULE IX

01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE I
satén

SKLENĚNÁ TabULE II 01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE III SKLENĚNÁ TabULE IV

01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE V SKLENĚNÁ TabULE VI 01 02 01 02SKLENĚNÁ TabULE VII SKLENĚNÁ TabULE VIII

X bIRaIN XII bLURXI CROSSED FUzzY XIII bILaUREL XIV TREE XVI MERLETTO
průhledné

XVII MERLETTO 2
satén

XVIII STaCCaTTO

 
X XI XII XIII

15000 15000 15000 15000

KOVÁNÍ DORMa

hliník 
EV1-Deco 114

hliník  
lesk 103

hliník nerezová ocel 
107

klika + malý zámek + závěsy 8767 9989 10878
klika + wb + závěsy 8767 9989 10878
klika + wc + závěsy 10545 12212 13223

ventilační seříznutí

závěs
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ZVUKOTĚSNÉ

n KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP A)
 ∙ křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený 
hDF deskou, výplň tvoří plná dřevotříska, křídlo je vybaveno klesajícím těsněním

n PARAMETRY
s kovovou zárubní - 28 dB
(Rw(C; Ctr) = 28 (0;0) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti 
u dveří šířky „90”, protokol o zkouškách NR La00 – 0750/11/R19Na)
s pevnou dřevěnou zárubní - 29 dB
(Rw(C; Ctr) = 29 (0;0) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti
u dveří šířky „90”, protokol o zkouškách NR La00 – 00750:04c/2010)
s nastavitelnou zárubní DIN– 30 dB
(Rw(C; Ctr) = 30 (0;-1) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti
u dveří šířky „90”, protokol o zkouškách NR La00 – 0750/11/R19Na)

n DOPLŇKOVÉ INFORMACE
 ∙ Technické schválení Institutu stavební techniky (ITb): aT - 15-6411/2010

n KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP B)****

 ∙ křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený 
hDF deskou, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, křídlo je vybaveno 
klesajícím těsněním

n PARAMETRY
s kovovou zárubní – 33 dB
(Rw(C; Ctr) = 33 (-1;-3) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti 
u dveří šířky „90”, protokol o zkouškách NR La00 – 0750/11/R30Na)

s pevnou dřevěnou zárubní – 35 dB
(Rw(C; Ctr) = 35 (-1;-3) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti 
u dveří šířky „90”, protokol o zkouškách NR La00 – 0750/11/R30Na)

s nastavitelnou zárubní DIN – 37 dB
(Rw(C; Ctr) = 37 (-1;-3) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti 
u dveří šířky „90”, protokol o zkouškách NR La00 – 0750/11/R30Na)

n DOPLŇKOVÉ INFORMACE
 ∙ Technické schválení Institutu stavební techniky (ITb): aT - 15-6411/2010

parametry parametry zárubně
rozměry

šířka (mm) výška (mm )

28 db kovová zárubeň* 984 2062

29 db pevná zárubeň POL-SKONE** 989 2064

30 db nastavitelná zárubeň DIN* 946 2043

* dveře s jinými rozměry jsou vyrobeny ve třídě zvukové izolace 27 db
** dveře s jinými rozměry a s nastavitelnými zárubněmi (Systém POL-SKONE,
Model Retro, Model 2000, Q-Systém) jsou vyrobeny ve třídě zvukové izolace 27 db

parametry parametry zárubně
rozměry

šířka (mm) výška (mm )

33 db kovová zárubeň* 984 2062

35 db pevná zárubeň POL-SKONE** 989 2064

37 db nastavitelná zárubeň DIN*** 946 2043

* dveře s jinými rozměry jsou vyrobeny ve třídě zvukové izolace 32 db
**  dveře s jinými rozměry a s nastavitelnými zárubněmi (Systém POL-SKONE, Model Retro, Model 2000, Q-Systém) jsou vyrobeny 

ve třídě zvukové izolace 32 db
***dveře s jinými rozměry jsou vyrobeny ve třídě zvukové izolace 37 db
****zvukotěsné dveře TYP b  se nevyrábí v modelech  aSTRO a aSTRO Lux
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n ZÁRUBNĚ

plné (TYP a)

ECO TOP 4256
TOP RESIST 4867

GRaVISTONE 5000
LaMISTONE 5267
SILKSTONE 5267

NaTÍRaNÉ*** (bílé NCS S 0500N) 5278
LaMINOVaNÉ CPL 0,2 mm 5700

DÝ
hO

Va
NÉ

Kolekce I 6945
Kolekce II 7145

Kolekce III 7545
Retro, 

Limba, 
Kolekce IV

8534

plné (TYP b)

ECO TOP 9889
TOP RESIST 9889

GRaVISTONE 9889
LaMISTONE 9889
SILKSTONE 9889

NaTÍRaNÉ*** (bílé NCS S 0500N) 9889
LaMINOVaNÉ CPL 0,2 mm 9889

DÝhOVaNÉ  
Kolekce I, II, III, IV, RETRO, LIMba 11000

n KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÉ (verze+ceny) n DOPLŇKY
 ∙ antipanikové madlo
 ∙ dveřní zavírač s horní montáží
 ∙ elektronické zámky
 ∙ elektrický zámek (averzní nebo reverzní)
 ∙ výzdoby
 ∙ štítky s kontrolou přístupu

n PŘÍSLUŠENSTVÍ
 ∙ zadlabaný zámek
 ∙ tři čepové závěsy

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti
a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci

Cena zvukotěsných dveří =
cena křídla + cena zárubně

nastavitelná DIN (zP) pevná dřevěná nastavitelná kovová

00

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

zVUKOTĚSNÉ 2067 2800 3334 3889
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%

Ceny (Kč) bez DPh

  

Povrch s vrstvou chránící proti 
otěru a působení chemických 
prostředků. Tento povrch 

je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách 
intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

ECO TOP
n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ekologický povrch odolný proti otěru.

120 121 122 124 125 131 132 133
bílá dub buk bavaria kavkazský 

ořech
vlašský ořech javor ořech dub tmavý

TOP RESIST Povrch s vrstvou s vysokou odolností proti 
poškrábání a otěru.

LAMISTONE
258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší 
odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

311 312 326 323 332 334 327 339
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce I kolekce II kolekce III

350 351 352
grafit marrone nero

kolekce IV

100 101 102 103 104 105
bílá buk olše jabloň višeň wenge

GRAVISTONE** Povrch s výraznou prostorovou strukturou 
přírodního dřeva se zvýšenou odolností proti 
mechanickému poškození.

135 136
anglický dub akát tmavý

359 360 361 362
bílá latte karamel čokoláda

**  Týká se 
pouze 
zárubně 
DIN

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s 
neopakovatelným efektem struktury pravého 
dřeva.

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

LAMINOVANÉ

820 221 222 223 229 863
bílá buk šedý višeň dub ořech 

prémium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 965 966
bílá buk dub šedý wenge mahagon

CP
L 

0,
5 

m
m

*
HP

L* Volitelně lze použít lamináty  
hPL 0,6 - 1,0 mm 

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
L-P 5G L-P 9G L-P 20G L-P 21

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

NATÍRANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RaL a NCS 
(kromě 
kovových)

Ekologické akrylové 
barvy, odstíny 
vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových) 
– příplatek podle 
tabulky barev - str. 
121 (min. 2 ks)

Vzorové barvy hPL

NOVINKa
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SKLÁDACÍ

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém, dřevěný rám obložený dvěma hladkými, laminovanými, dýhovanými 
hDF deskami

 ∙ výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”, volitelně plná nebo 
děrovaná dřevotříska, bez prahu

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: laminovaná a dýhovaná křídla - ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) 
nebo hladké (průhledné) sklo o tloušťce 4 mm; křídla s povrchem ECO TOP, TOP 
RESIST - ornamentní sklo (point-s) o tloušťce 4mm; RETRO, LIMba - ornamentní 
sklo (ornament kůra hnědá) o tloušťce 4mm; křídla v povrchové úpravě LaMISTONE 
SILKSTONE – sklo matné bílé o tloušťce 4mm v barevném provedení: bílá, bílý dub, dub 
Royal, polský dub, jasan Royal, mahagon, polský jasan; sklo hnědé matné o tloušťce 
4mm v barevném provedení: ořech premium, wenge, ořech Royal, kaštan Royal, merbau 
Royal, nugát Royal; sklo grafit satén o tloušťce 4mm v barevném provedení: antracit 
Royal; kolekce V - sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; 
sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý 
ořech

 ∙ volitelně: jiné druhy skel

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
 ∙ vodicí lišta a závěsy skryté v křídle a čepové závěsy šroubované nastavitelné
 ∙ skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „70”+„70”; „80”+„80”; „90”+„90”

n VÝPLNĚ

Pevná zárubeň z MDF
Pevná zárubeň 

systém 
POL-SKONE

Nastavitelná zárubeň DIN Nastavitelná zárubeň 
POL-SKONE

typ (Sd) (So) (Sop) (Sd) (So) (Sd) (So) (Sop) (Sd) (So) (Sop)

„60” 689 709 794 689 709 646 676 746 695 715 798

„70” 789 809 894 789 809 746 776 846 795 815 898

„80” 889 909 994 889 909 846 876 946 895 915 998

„90” 989 1009 1094 989 1009 946 976 1046 995 1015 1098

„60”+„60” 1323 1343 1428 1323 1343 1280 1310 1380 1330 1350 1433

„70”+„70” 1523 1543 1628 1523 1543 1480 1510 1580 1530 1550 1633

„80”+„80” 1723 1743 1828 1723 1743 1680 1710 1780 1730 1750 1833

„90”+„90” 1923 1943 2028 1923 1943 1880 1910 1980 1930 1950 2033

výška (ho) 2025, 
(hd) 2013

(ho) 2025, 
(hd) 2013

(ho) 2020*, (hd) 2009 
(hop) 2093

(ho) 2025, (hd) 2016
Sp: 76; 208; 274

(hop) 2118

nastavitelná 
systém DIN

n ZÁRUBNĚ

pevná systém 
Pol-Skone

pevná z MDF

nastavitelná 
systém Pol-Skone

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)
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Ceny (Kč) bez DPh

00 D2 00 D2
TOP RESIST 2056 3400 4111 6800

ECO TOP 2056 3400 4111 6800
LaMISTONE 2378 3722 4744 7433
SILKSTONE 2378 3722 4744 7433

NaTÍRaNÉ*** 
(bílé NCS S 0500N)

GRaVISTONE 2645 3989 5012 7700
laminát CPL 0,2 mm 2833 4178 5656 8344

KOLEKCE I 4133 5478 8267 10956
KOLEKCE II 4344 5689 8678 11367

KOLEKCE III 4756 6100 9511 12200
RETRO, LIMba, 
KOLEKCE IV, V 5800 7144 11589 14278

n KŘÍDLA SKLÁDACÍ (verze+ceny) n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky 1089

výplň z plné dřevotřískové desky 1612
zámek zadlabací jednobodový, hákový Wb (při výběru 
hákového zámku je nutné objednat vložku 30x35 mm 
a také rozetu vložky Wb – typ Klara nebo andromeda – 
pouze pro dveře jednokřídlé

1167

volba: jiné druhy skel viz str. 108

doplňkové příslušenství: ventilační pouzdra, 
volitelné úchyty pro skládací křídla viz str. 110-113

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné 
zárubně pro jednokřídlé falcové dveře + příplatek 3334
cena dvoukřídlých dveří: cena dvoukřídlých dveří + cena pevné nebo 
nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře + příplatek 6667

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘELevé dveře Pravé dveře

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení 
chemických prostředků. Tento povrch je doporučován 
pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního 

provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

ECO TOP
n BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ekologický povrch odolný proti otěru. TOP RESIST Povrch s vrstvou s vysokou odolností proti 
poškrábání a otěru.

LAMISTONE
258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

DÝHOVANÉ
Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně 
vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v 
několika vrstvách.

100 101 102 103 104 105
bílá buk olše jabloň višeň wenge

GRAVISTONE** Povrch s výraznou prostorovou strukturou 
přírodního dřeva se zvýšenou odolností proti 
mechanickému poškození.

359 360 361 362
bílá latte karamel čokoláda

**  Týká se 
pouze 
zárubně 
DIN, MDF

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

311 312 326 323 332 334 327 339
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce I kolekce II kolekce III

kolekce V

431 432 433
přírodní dub středně světlý 

ořech
ořech černý

350 351 352
grafit marrone nero

kolekce IV

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

LAMINOVANÉ Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

NATÍRANÉ***

000

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku 
RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle 
tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks)

bílá 
(NCS s0500-N)

barvy 
vzorníku RaL 
a NCS (kromě 
kovových)

  
820 221 222 223 229 863
bílá buk šedý višeň dub ořech 

prémium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 965 966
bílá buk dub šedý wenge mahagon

CP
L 

0,
5 

m
m

*
HP

L* Volitelně lze použít 
lamináty  
hPL 0,6 - 1,0 mm 

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
L-P 5G L-P 9G L-P 20G L-P 21

Vzorové barvy hPL

120 121 122 124 125 131 132 133
bílá dub buk bavaria kavkazský 

ořech
vlašský ořech javor ořech dub tmavý

135 136
anglický dub akát tmavý

NOVINKa

PROFILY RÁMEČKŮ PRO ZASKLENÁ KŘÍDLA

DYNaMIC

PROFIL C PROFIL D
DECO Lux, 
INTERSOLlD, 
VITTORIa, VENa, 
GRaND Lux, 
MILENIUM Lux

PROFIL E PROFIL F PROFIL G

aSTOR FIORD

CLaSSIC, 
DESKOVE, 
CLaSSIC Lux

DYNaMIC 
Vario, SahaRa, 
TaNGaNIKa, 
KONGO

INTER-aMbER, IMPULS, 
DECO, DECO Vario, DECO 
Lux Soft,  DECO Lux Soft 
Vario,  INTERSOLlD Soft, 
QUaTTRO Soft

PROFIL a PROFIL b

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s 
neopakovatelným efektem struktury pravého 
dřeva.

276 290 291 292
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal

293 294 295 296 297
antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal
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SKLÁDACÍ Classic

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ skládací natírané: dřevěný rám obložený 2 lisovanými hDF deskami (povrch se 
strukturou dřeva) výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”

 ∙ bezfalcový systém
 ∙ dveře jsou vybaveny prahem

n ZÁRUBEŇ
 ∙ pevná dřevěná

n ZASKLENÍ
 ∙ standard: natíraná křídla - ornamentní sklo (ornament bezbarvá kůra) nebo hladké 
(průhledné) sklo o tloušťce 4 mm

 ∙ volitelně: jiné druhy skel viz str. 108

n DOPLŇKY
 ∙ standard: vodicí lišta a závěsy
 ∙ volba: mosazná pouzdra TK5 viz str. 113

n ROZMĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „60”+„60”; „70”+„70”; „80”+„80”; „90”+„90”

00 D1
6012 7645

00 D1
12000 15267

n KŘÍDLA SKLÁDACÍ Classic (verze+ceny)

POZOR:
sada: dveře s pevnou bezfalcovou zárubní a prahem

NATÍRANÉ

000

bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a 
NCS (kromě kovových)

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – 
příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks)

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

jednokřídlové

dvoukřídlé

levé

JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
rozměry na vnější straně

zárubně (Sd, hd)
navrhovaný montážní rozměr (So, ho)

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
rozměry na vnější straně

zárubně (Sd, hd)
navrhovaný montážní rozměr (So, ho)

šířka šířka

typ (So) (Sd) typ (So) (Sd)

„60”
„70”
„80”
„90”

710
810
910
1010

690
790
890
990

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1340
1540
1740
1940

1320
1520
1720
1920

výška: (ho) 2023, (hd) 2013

pravé

TABULKA PŘÍPLATKŮ* 
pro křídla barvy RaL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří SKUPINa 1
světlé barvy

SKUPINa 2
přechodné barvy

SKUPINa 3
středně tmavé 

barvy

SKUPINa 4
tmavé barvy

SKLÁDaCÍ CLaSSIC 2467 3389 4134 5089
zÁRUbNĚ +20% +30% +40% +60%

*  příplatek pro jednokřídlové dveře, pro dvoukřídlé dveře = 2 x příplatek pro jednokřídlové dveře
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Ceny (Kč) bez DPH

jednokřídlové dveře
Rozměry na vnější straně:

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

dvoukřídlé dveře
Rozměry na vnější straně:

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

Tabulka I, II, III

NETÝKÁ SE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT

typ (Ssb) (Sd) (So) (Sok) typ (Ssb) (Sd) (So) (Sok)
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

644
744
844
944
1044

650
750
850
950
1050

670
770
870
970
1070

1330
1530
1730
1930
2130

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

„100”+„100”

1288
1488
1688
1888
2088

1300
1500
1700
1900
2100

1325
1525
1725
1925
2125

2605
3005
3405
3805
4205

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065

Tabulka Iv, v

MODELY NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT

typ (Ssb) (Sd) (So) (Sok) typ (Ssb) (Sd) (So) (Sok)
„60”
„70”
„80”
„90”

625
725
825
925

630
730
830
930

650
750
850
950

1315
1515
1715
1915

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1250
1450
1650
1850

1230
1430
1630
1830

1250
1450
1650
1850

2570
2970
3370
3770

výška: (Hsb) 2040, (Hd) 2044, (Ho) 2065

jednoduchá kazeta

rozměry křídel cena

„60” (G/60)

8056

„70” (G/70)

„80” (G/80)

„90” (G/90)

„100” (G/100)

dvojitá kazeta

rozměry křídel cena

„60”+„60” (G/60)

16223

„70”+„70” (G/70)

„80”+„80” (G/80)

„90”+„90” (G/90)

„100”+„100” (G/100)

doplňkový sortiment cena 1 mb

bílý kartáček SB 01

123
černý kartáček SB 03

příplatky

synchronizační
systém současného

otevření
dvoukřídlých dveří

1378 
k ceně

dvojité kazety

n SYSTÉM K zAMONTOVÁNÍ DO POUzDRA

n ROzMĚRY

cena systému pro zamontování do pouzdra = cena vybraného křídla + cena za upravenou zárubeň 
pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže 
cena systému pro zamontování do pouzdra NOBLE, FIESTA = cena NOBLE, FIESTA + cena za upravenou 
zárubeň pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže lze vyrobit samotné posuvné křídlo 
(příplatek + 556) + cena úchytu

 ∙ součástí sady je hákový zámek (stříbrný) s blokádou a systémové kartáčky, možnost 
výměny zámku s blokádou (WC) za zámek na klíč (1334)

 ∙ kazety pro systém posuvných dveří k zamontování do pouzdra (minimální tloušťka 
jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm pro hladká křídla; 125 
mm pro křídla s lištami nebo prosklená s rámečky)

 ∙ úchyty pro posuvné dveře k zamontování do pouzdra - str. 110

n DOPLŇKY

Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny 100 mm                             
Pro křídla: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA Lux, MODERN, INTERSOLID II, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE,  

sEMpRE Alu, sEMpRE lux, sEMpRE lux Alu, sEMpRE Onda, sEMpRE Inserto, sEMpRE verse, sEMpRE sense,  
(TANGANIKA, SAHARA, KONGO) vzor A,B,C ARGENT, FORM                                      

Pro plná křídla INTER-AMBER, DYNAMIC, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, DECO Lux

pro jednokřídlové
ECO TOp laminované dýhované

TOp REsIsT lAMIsTONE
přírodní dýhy

(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
Iv, v, vI, RETRO, 

lIMBA

bílá fólie sIlksTONE

rozsah v mm fólie - imitace dřeva
GRAvIsTONE

laminát imitace dřeva

100-106 5067 5278 7145 7800
pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Sada k zabudování pro jednokřídlové dveře ukrytá ve stěně do kazety 100 mm
Pro křídla: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

pro jednokřídlové
pro laminovaná šedá dýhované

lAMIsTONE přírodní dýhy
(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
Iv, v, vI, RETRO, lIMBAsIlksTONE

100-106 6334 8578 9367
pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Sada k zabudování pro jednokřídlové dveře ukrytá ve stěně do kazety 125 mm  
Pro křídla: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

pro jednokřídlové
pro laminovaná šedá dýhované

lAMIsTONE přírodní dýhy
(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
Iv, v, vI, RETRO, lIMBAsIlksTONE

125-140 6956 8900 9567
140-160 7134 9456 10223
160-180 7212 9589 10389
180-200 7323 9789 10612
200-240 7523 10178 11067
240-280 7723 10545 11489
280-320 7867 10845 11834

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny 125 mm (plná nebo zasklená verze)
 Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA Lux,  DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario,  
DECO lux soft, DECO lux soft vario, sIMplE, GRAF, HAppy, ClAssIC, ClAssIC lux, FIORD, DEskOvE, MODERN,  

AsTRO, AsTRO lux, sEMpRE, sEMpRE Alu, sEMpRE Onda, sEMpRE lux, sEMpRE lux Alu, sEMpRE Inserto, sEMpRE verse, sEMpRE 
sense, QuATTRO soft, INTERsOlID soft, INTERsOlID II, ARGENT, DyNAMIC, DyNAMIC vario, FORM

pro jednokřídlové
ECO TOp laminované dýhované

TOp REsIsT lAMIsTONE
přírodní dýhy

(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
Iv, v, vI, RETRO, 

lIMBA

bílá fólie sIlksTONE

rozsah v mm fólie - imitace dřeva
GRAvIsTONE

laminát imitace dřeva

125-140 5167 5367 7223 7978
140-160 5312 5545 7867 8634
160-180 5400 5623 8000 8800
180-200 5489 5734 8200 9023
200-240 5689 5934 8589 9478
240-280 5867 6134 8956 9900
280-320 6000 6278 9256 10245

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Sada k zabudování pro jednokřídlové dveře ukrytá ve stěně do kazety 125 mm (křídla s výzdobou)
 Pro křídla: VITTORIA, VENA, GRAND Lux, MILLENIUM Lux, INTERSOLID,  

(KONGO, SAHARA TANGANIKA) vzor D, DECO Lux, ASTOR

pro jednokřídlové
ECO TOp laminované dýhované

TOp REsIsT lAMIsTONE
přírodní dýhy

(kolekce: I, II, III)

kolekce:  
Iv, v, vI, RETRO, 

lIMBA

bílá fólie sIlksTONE

rozsah v mm fólie - imitace dřeva
GRAvIsTONE

laminát imitace dřeva

125-131 5134 5334 7223 7945
131-140 5167 5367 7278 7978
140-160 5312 5545 7867 8634
160-180 5400 5623 8000 8800
180-200 5489 5734 8200 9023
200-220 5578 5834 8412 9234
220-260 5767 6034 8789 9689
260-330 6000 6278 9256 10245

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

uv lak

uv lak

uv lak

uv lak

uv lak

I

IV

V

II

III

Varianta I – Tabulka I Varianta II – Tabulka II Varianta III – Tabulka III Varianta IV – Tabulka IV Varianta V – Tabulka V

rozměr „100„ - příplatek  + 334

POSUVNÉ k zamontování do pouzdra

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.
Sada obsahuje systém pro symetrické zabudování.
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jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, hsb) a montážního otvoru (So, ho)

dvoukřídlé dveře
(bez dojezdového sloupku)

Rozměry na vnější straně křídel
(Ssb, hsb) a montážního otvoru (So, ho)

NETÝKÁ SE NObLE, FIESTa `09, L-PROJEKT
typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

644
744
844
944
1044

620
720
820
920
1020

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

„100”+„100”

1288
1488
1688
1888
2088

1240
1440
1640
1840
2040

výška: (ho) 2020, (hsb) 2033, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty – 2120 mm

MODELY NObLE, FIESTa `09, L-PROJEKT

typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)
„60”
„70”
„80”
„90”

625
725
825
925

600
700
800
900

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1250
1450
1650
1850

1240
1440
1640
1840

výška: (ho) 2030, (hsb) 2040, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty – 2127 mm

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, hsb) a montážního otvoru (So, ho)

dvoukřídlé dveře
(bez dojezdového sloupku)

Rozměry na vnější straně křídel
(Ssb, hsb) a montážního otvoru (So, ho)

NETÝKÁ SE NObLE, FIESTa `09, L-PROJEKT
typ (Ssb) (So) (Sd) typ (Ssb) (So) (Sd)

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

644
744
844
944
1044

670
770
870
970
1070

650
750
850
950
1050

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

„100”+„100”

1288
1488
1688
1888
2088

1305
1505
1705
1905
2105

1282
1482
1682
1882
2082

výška: (hsb) 2033, (ho) 2005, (hd) 1993, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty – 2120 mm

MODELY NObLE, FIESTa `09, L-PROJEKT

typ (Ssb) (So) (Sd) typ (Ssb) (So) (Sd)
„60”
„70”
„80”
„90”

625
725
825
925

655
755
855
955

633
733
833
933

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1250
1450
1650
1850

1265
1465
1665
1865

1245
1445
1645
1845

výška: (hsb) 2040, (ho) 2055, (hd) 2044, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty 2127 mm

POSUVNÉ DVEŘE - nástěnný systém

posuvné dveře – nástěnný systém
bez zabudování

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň zN OK6 zN OK6 (str. 94)

posuvné dveře - nástěnný systém
s tunelovou zárubní zN OK6

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř
U dvoukřídlých dveří: pravých - zámek v pravém křídle; levých - zámek v levém křídle

PRaVÉ LEVÉ

zEVNITŘ zEVNITŘ

zVENKU zVENKU

bLOKÁDa bLOKÁDa

ORNaMENT ORNaMENT

v ceně jsou zahrnuty: vodicí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

příplatek k vybranému modelu vnitř. křídla

* volitelně verze se systémem obložení stěny („tunelová zárubeň”) – cena závisí na tloušťce stěny
*** barvy vzorníku RaL a NCS – příplatek podle tabulky barev
Lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 556 Kč) + cena úchytu.

pro dvoukřídlé dveře příplatek + 50%

 ∙ standard: mosazný podélný úchyt - chrom (U3)
 ∙ volitelně úchyty nebo hákový zámek pro posuvná křídla – viz str. 110

+ 5423 + 5423 + 5423 + 7056 + 8434

n SYSTÉM NA STĚNU

n DOPLŇKY

n SCHÉMA

n ROZMĚRY

pr
o 

jed
no

kř
ídl

ov
é

dv
eř

e

bílá -
natírané**

TOP RESIST laminované
dýhované

UV lak
LaMISTONE

ECO TOP SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO,
LIMba,

KOLEKCE  
IV, V, VI, 

GRaVISTONE

bílá fólie
fólie - imitace

dřeva
laminát imitace

dřeva
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Ceny (Kč) bez DPh

POSUVNÉ DVEŘE systém na stěnu PREMIUM

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, hsb) a montážního otvoru (So, ho)

dvoukřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel

(Ssb, hsb) a montážního otvoru (So, ho)

NETÝKÁ SE NObLE, FIESTa `09, L-PROJEKT
typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)

„60”
„70”
„80”
„90”

644
744
844
944

620
720
820
920

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1288
1488
1688
1888

1240
1440
1640
1840

výška: (hsb) 2033, (ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm

MODELY NObLE, FIESTa `09, L-PROJEKT
typ (Ssb) (So) typ (Ssb) (So)

„60”
„70”
„80”
„90”

625
725
825
925

600
700
800
900

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

1250
1450
1650
1850

1230
1430
1630
1830

výška: (hsb) 2040, (ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2110 mm
Nelze použít s tunelovou zárubní

n SYSTÉM PREMIUM
Cena posuvného systému PREMIUM jednokřídlových dveří je 5989;
k dvoukřídlovým dveřím 11978
lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 556) + cena úchytu

 ∙ sada posuvného systému PREMIUM obsahuje krycí lištu s vodicí lištou (prvky z hliníku)
 ∙ standard podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)
 ∙ volitelně úchyty pro posuvná křídla - viz str. 110

n DOPLŇKY

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.
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TOP RESIST laminované

dýhované
kolekce I, II, III

Retro,
Limba

kolekce  
IV, V, VI

LAMISTONE
Symbol Rozsah

regulace Kompletace ECO TOP SILKSTONE

Standardní rozměry
bílá fólie pro natírané 

dveře* a bílá: 100, 120

GRaVISTONE

laminát imitace
dřeva

zN 1 zT 1 76-116 Panel 76 mm, lišty 32 mm 2956 2956 4722 5456
zN 2 zT 2 116-142 Panel 76 mm, lišty 52 mm 3133 3133 5011 5778
zN 3 zT 3 142-182 Panel 142 mm, lišty 32 mm 3344 3344 5356 6178
zN 4 zT 4 182-208 Panel 142 mm, lišty 52 mm 3444 3444 5544 6378
zN 5 zT 5 208-248 Panel 208 mm, lišty 32 mm 3700 3700 5933 6856
zN 6 zT 6 248-274 Panel 208 mm, lišty 52 mm 3822 3822 6122 7044
zN 7 zT 7 274-314 Panel 274 mm, lišty 32 mm 4167 4167 6700 7744
zN 8 zT 8 314-354 Panel 274 mm, lišty 52 mm 4711 4711 7567 8778

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

TUNELOVÉ zÁRUbNĚ zN, zT SYSTEM DIN  
(obložení stěny u posuvného

nástěnného systému a zárubní DIN)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) typ (Sd) (So) (Sop)

„60”
„70”
„80”
„90”
„100”

649
749
849
949

1049

670
770
870
970

1070

746
846
946

1046
1146

„60”+„60”
„70”+„70”
„80”+„80”
„90”+„90”

„100”+„100”

1282
1482
1682
1882
2082

1305
1505
1705
1905
2105

1379
1579
1779
1979
2179

výška: (hd) 1993, (ho) 2005, (hop) 2042

Rozsah zN1-zN8

TUNELOVÉ zÁRUbNĚ zT, zT SYSTEM POL-SKONE 
(obložení stěny bez použití dveří)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) (Sop)* typ (Sd) (So) (Sop) (Sop)*

„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-
-

650
750
850
950

-
-
-
-

670
770
870
970

-
-
-
-

746
846
946
1046

-
-
-
-

766
866
966
1066

-
-
-
-

„60”+„60”
„70”+„60”
„70”+„70”
„80”+„70”
„80”+„80”
„90”+„80”
„90”+„90”

„100” + „100”

1282
1382
1482
1582
1682
1782
1882
1982

1305
1405
1505
1605
1705
1805
1905
2005

1379
1479
1579
1679
1779
1879
1979
2079

1399
1499
1599
1699
1799
1899
1999
2099

výška: (hd) 1993, (ho) 2005, (hop) 2042, (hop)* 2052

Rozsah zT1-zT8

ObLOŽENÍ STĚNY: ZN (obložení stěny u posuvného nástěnného systému) a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

Panel

Tunel zN s obložkami OK6 Tunel zT s obložkami OK6 Tunel zT s obložkami OK7 Tunel zT s obložkami OK4

Dostupné pouze v barevném provedení přírodních dýh

Lišta

Lišta Lišta

Lišta

Lišta Lišta

Panel

Panel Panel

Panel Panel Panel

Rohová lišta Rohová lišta Rohová lišta

Rozměry „100”; „110” + 20%
Dvoukřídlé tunely + 50%
Tunel s obložkami OK6 v barvách RaL nebo NCS
(kromě kovových) - příplatek dle skupin k natíraným.
Verze s obložkami od dveří Noble I, Noble II , FIESTa’09 (SabIa, CaLYPSO, PaSSO, PaSSO alto ) + 30% k cenám tunelů s OK6 
(dostupné pouze v barevném provedení NObLE).
Bez navrtaných otvorů pro závěsy, frézování pro plech a těsnění

TUNEL zY KE DVEŘÍM NObLE, FIESTa ‘09, L-PROJEKT
(obložení stěny bez použití dveří)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) (Sop)* typ (Sd) (So) (Sop) (Sop)*

„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-

699
799
899
999

-
-
-

720
820
920
1020

-
-
-

846
946
1046
1146

-
-
-

876
976
1076
1176

-
-
-

„„60”+„60”
„60”+„70”
„70”+„70”
„70”+„80”
„80”+„80”
„80”+„90”
„90”+„90”

1329
1429
1529
1629
1729
1829
1929

1350
1450
1550
1650
1750
1850
1950

1476
1576
1676
1776
1876
1976
2076

1506
1606
1706
1806
1906
2006
2106

výška: (hd) 2085, (ho) 2095, (hop) 2159, (hop)* 2174

TUNEL zX KE DVEŘÍM NObLE, FIESTa ‘09, L-PROJEKT
(obložení stěny u posuvného

nástěnného systému)
šířka šířka

typ (Sd) (So) (Sop) typ (Sd) (So) (Sop)
„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-

633
766
833
933

-
-
-

655
755
855
955

-
-
-

780
880
980
1080

-
-
-

„„60”+„60”
„60”+„70”
„70”+„70”
„70”+„80”
„80”+„80”
„80”+„90”
„90”+„90”

1245
1345
1445
1545
1645
1745
1845

1265
1365
1465
1565
1665
1765
1865

1392
1492
1592
1692
1792
1892
1992

výška: (hd) 2044, (ho) 2055, (hop) 2118

* barvy vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) - příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

* netýká se obložek 100 mm

* s obložkami ON NObLE/FIESTa

TUNELOVÁ zÁRUbEŇ zT Q-SYSTEM
(obložení stěny u zárubní Q-System)

šířka šířka
typ (Sd) (So) (Sop) typ (Sd) (So) (Sop)

„60”
„70”
„80”
„90”

-
-
-

700
800
900

1000
-
-
-

720
820
920

1020
-
-
-

847
947
1047
1147

-
-
-

„60”+„60”
„70”+„60”
„70”+„70”
„80”+„70”
„80”+„80”
„90”+„80”
„90”+„90”

1334 
1434 
1534 
1634 
1734 
1834 
1934 

1360 
1460 
1560 
1660 
1760 
1860 
1960

1481
1581
1681
1781
1981
2081
2181

výška: (hd) 2069, (ho) 2080, (hop) 2143

Panel

Tunel zY s obložkami ON NObLE/FIESTa

Panel zárubeň
z MDF

Tunel zX s obložkami ON FIESTa

Panel zárubeň
z MDF

Tunel zY s obložkami ON FIESTa

So

Sop

Sd

NOVÉ OzNaČENÍ KONFIGURaCE

Tunel zT s obložkami Q-SYSTEM

Panel

Rohová lišta
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Ceny (Kč) bez DPh

NADSVĚTLÍKY
NaDSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN (cena za 1 m nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku)

bílá fólie pro 
natírané dveře**  
a bílá: 100, 120

TOP RESIST laminované
dýhované

UV lak
LaMISTONE

ECO TOP SILKSTONE

dýhované
kolekce I, II, III

RETRO,
LIMba,
kolekce  
IV, V, VI

fólie - imitace
dřeva

GRaVISTONE*

symbol rozsah
v mm

laminát imitace
dřeva

NP1 75-95 989 989 1167 1378 1578

NP2 95-120 1056 1056 1233 1456 1678

NP3 120-140 1122 1122 1344 1578 1800

NP4 140-160 1178 1178 1400 1667 1933

NP5 160-180 1233 1233 1511 1789 2056

NP6 180-200 1333 1333 1578 1856 2144

NP7 200-220 1378 1378 1667 1978 2278

NP8 220-240 1467 1467 1744 2056 2378

NP9 240-260 1522 1522 1833 2167 2511

NP10 260-280 1589 1589 1911 2256 2600

NP11 280-300 1667 1667 2000 2367 2711

NaDSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE
(cena za 1 m nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku)

pevná 92 mm 1200 1200 1433 1678 1944

doporučené bezpečnostní sklo do 
nadsvětlíků cena za 1 m2

bezpečnostní sklo 6 mm průhledné 2411

bezpečnostní sklo 6 mm matné 3011

volitelně ornamentní sklo  4 mm (cena za 1 m2)
u zasklení: hladké (průhledné sklo) 556; KURa bezbarvá 734; 
KURa hnědá 734; MaTNÉ bÍLÉ 889; MaTNÉ hNĚDÉ 1333

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2(a+b)+ cena 1m2 skla x (a x b)

*netýká se nadsvětlíku na profilu zárubně 92 mm
** barvy vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) - příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu zárubně DIN při použití montážních špalíků

Při objednávání je nutno uvést 
rozměr A a B

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu pevné zárubně

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.
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n ROZMĚRY

n ZÁVĚSY

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)

„60” 712 692 620 „60”+„60” 1362 1342

„70” 812 792 720 „60”+„70” 1462 1442

„80” 912 892 820 „60” +„80”, „70”+„70” 1562 1542

„90”* 1012 992 920 „60”+„90”, „70”+„80” 1662 1642

„70”+„90”, „80”+„80” 1762 1742

„80”+„90” 1862 1842

„90”+„90” 1962 1942

výška: (Ho) 2024, (Hd) 2014, (Hs) 1970, (Hop) 2066

Ss – šířka křídla (620, 720, 820, 920); Hs - výška křídla;
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr;
Hop - výška po vnější straně lišty
* u křídel SIMPLE, ASTOR, GRAF So= 980; Sd= 960; Ss=888

ECO TOP

do TOP RESIST 
(DYNAMIC)

LAMISTONE

bílá fólie pro natírané 
dveře

a bílá: 100, 120

SILKSTONE

GRAVISTONE

fólie imitace
dřeva

laminát imitace
dřeva

pro jednokřídlové 1444 1444 1611 1444
pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

volba: krycí lišty LD6, LD7

Volitelně: „100” – příplatek 334, „110”- příplatek 667 

dveře s pevnou zárubní

PEVNÉ ZÁRUBNĚ

ROZMĚRY KŘÍDEL

Pro správnou montáž otvíraných a skládacích dveří musí být otvor ve zdi (So) na každé straně větší 
o 10-15 mm než rozměry dveří na vnější straně zárubně (Sd).

Doporučujeme podrobný návod k montáži dveří „Akademie dobré montáže POL-SKONE” na DVD.

Lze objednat i kratší křídla a křídla pro samostatné zkrácení montážním týmem (nutná konzultace s 
oddělením výroby).

Adresy autorizovaných montážních firem naleznete na
www.pol-skone.cz

n Světlost mezi křídlem a podlahou

dveřní křídlo

dveřní křídlo

verze se švýcarským
prahem (volba)

úroveň podlahy

úroveň podlahy

dřevěný práh

Směry otevírání – jednokřídlové dveře falcové

Směry otevírání – dvoukřídlé dveře falcové

Levé dveře
strana s viditelnými závěsy

Pravé dveře
strana s viditelnými závěsy

Levé dveře:
levé křídlo hlavní – pravé blokované

Pravé dveře:
pravé křídlo hlavní – levé blokované

šířka (Ss) výška křídla ve falci

620   720   820   920 1970

n FaLcOVý SYStÉM (otvíravé)

dveřní křídlo

hloubka
falce 26 mm

Ss (šířka křídla ve falci)

n PEVNÁ Z MDF

Použité závěsy:
čepové 
šroubované
typ A  

těsnění

zárubeň z MDF

od
 1

0 
- 1

2 
m

m
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

V ceně je zahrnuto dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektrického zámku.

averzní elektrické zámky

pro jednokřídlové

ECO TOP

TOP RESIST

laminované

bílá fólie pro 
natírané dveře*
a bílá: 100, 120

dýhované
LAMISTONE

přírodní
dýhy

(kolekce
 I,II,III) 

kolekce:  
IV, V, VI,
RETRO,
LIMba

SILKSTONE

GRAVISTONE
symbol

rozsah
v mm

fólie imitace
dřeva laminát imitace

dřeva

zP1 75-95 2256 2256 2444 2256 4578 5278
zP2 95-120 2322 2322 2544 2322 4722 5444
zP3 120-140 2400 2400 2611 2400 4867 5600
zP4 140-160 2456 2456 2689 2456 5011 5778
zP5 160-180 2544 2544 2767 2544 5144 5944
zP6 180-200 2633 2633 2878 2633 5344 6167
zP7 200-220 2722 2722 2978 2722 5556 6378
zP8 220-240 2833 2833 3078 2833 5733 6622
zP9 240-260 2911 2911 3178 2911 5933 6833

zP10 260-280 3011 3011 3278 3011 6100 7044
zP11 280-300 3144 3144 3422 3144 6400 7389

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lak

averzní, model 1710 - 12aC, bez napětí zamknutý, po přívodu napětí odemknutý
Reverzní, model 611 - 12aC, bez napětí odemknutý, po přívodu napětí zamknutý
Symboly aC/DC označují střídavý nebo stejnosměrný proud

ELEKTRICKÉ ZÁMKY
pro vnitřní dveře

Elektrický zámek averzní
JiS typ 1710-12AC 

(pro křídla vybavená
zámkem abloy 4262*)

Elektrický zámek reverzní
MCM 611-12DC 

(pro křídla vybavená
zámkem abloy 4262*)

do nastavitelné zárubně DIN (zP)
(nutnost zvětšit montážní otvor 
o 25 mm s ohledem na dřevěné
zesílení zárubně v místě montáže 
elektronického zámku, frézování
v obložení je provedeno strojně)

2445 3556

K nastavitelné zárubni Systém DIN nabízíme tunelovou zárubeň  zN OK6 (str. 94)
Možnost použití elektronického zámku v zárubni DIN

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 500 
POzOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

Použité závěsy:
čepové 
šroubované typ b

Použité závěsy:
čepové 
šroubované 
typ K

Volitelně: „100” – příplatek 333, „110”- příplatek 667
Ss – šířka křídla ve falci (620, 720, 820, 920);
hs - výška křídla ve falci; Sd, hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;
So, ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
 hop - výška po vnější straně lišty
* u křídel SIMPLE, aSTOR, GRaF
So=950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 700 650 620 750 „60”+„60” 1330 1300 1400

„70” 800 750 720 850 „60”+„70” 1430 1400 1500

„80” 900 850 820 950 „60” +„80”, „70”+„70” 1530 1500 1600

„90”* 1000 950 920 1050 „60”+„90”, „70”+„80” 1630 1600 1700

„70”+„90”, „80”+„80” 1730 1700 1800

„80”+„90” 1830 1800 1900

„90”+„90” 1930 1900 2000

výška: (ho) 2010, (hd) 1993, (hs) 1970, (hop) 2043 

K nastavitelné zárubni Systém DIN nabízíme tunelový systém zN OK6

n ROZMĚRY

n ELEKTRICKÉ ZÁMKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

n NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN

* za příplatek 556 

*odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické 
akrylové barvy

Možnost obložení stěny až do šířky 526 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

n ZÁVĚSY

těsnění

zárubeň z MDF

obložková lišta 
s perem

Nastavitelná SYSTEM DIN
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
pro jednokřídlové

ECO TOP
(INTER-
AMBER)

TOP RESIST

laminované

bílá fólie pro 
natírané dveře*
a bílá: 100, 120

dýhované
LAMISTONE

přírodní
dýhy

(kolekce
 I,II,III)

kolekce:  
IV, V, VI,
RETRO,
LIMBA

SILKSTONE

laminát imitace
dřevasymbol rozsah

v mm
fólie imitace

dřeva

ZZ1 62-79 3222 3867 3867 3222 5567 6400

ZZ2 79-99 3222 3867 3867 3222 5567 6400

ZZ3 99-123 3489 4167 4167 3489 5989 6900

ZZ4 123-
143 3489 4167 4167 3489 5989 6900

ZZ5 143-
189 3811 4556 4556 3811 6556 7556

ZZ6 189-
209 3811 4556 4556 3811 6556 7556

ZZ7 209-
255 4144 4978 4978 4144 7167 8222

ZZ8 255-
275 4144 4978 4978 4144 7167 8222

ZZ9 275-
321 4467 5344 5344 4467 7678 8867

ZZ10 321-
341 4467 5344 5344 4467 7678 8867

ZZ11 341-
391 4900 5911 5911 4900 8500 9744

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lak

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 715 695 618 798 „60”+„60” 1350 1330 1433

„70” 815 795 718 898 „60”+„70” 1450 1430 1533

„80” 915 895 818 998 „60” +„80”, „70”+„70” 1550 1530 1633

„90”* 1015 995 918 1098 „60”+„90”, „70”+„80” 1650 1630 1733

„70”+„90”, „80”+„80” 1750 1730 1833

„80”+„90” 1850 1830 1933

„90”+„90” 1950 1930 2033

výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2067

regulační panel

dřevěná zárubeň

obložková lišta
s perem

těsnění

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek. 
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (167)
Volitelně: „100” – příplatek 333, „110”- příplatek 667
Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hop - výška po vnější straně lišty
* u křídel SIMPLE, ASTOR, GRAF So=989; Sd=969; Ss=892; Sop=1072
Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

ELEKTRICKÉ ZÁMKY

Elektrický zámek averzní
JiS typ 1710-12AC 

(pro křídla vybavená
zámkem Abloy 4262*)

Elektrický zámek reverzní
LOCKPOL 611-12DC 
(pro křídla vybavená

zámkem Abloy 4262*)

do nastavitelné zárubně 
POL-SKONE (ZZ)

(nutnost samostatného
frézování obložení v místě

montáže elektrického zámku)

2112 3223

n ELEKTRICKý PROTIPLECh DO INTERIÉROVýCh DVEří

n NASTAVITELNÁ SYSTÉM POL-SKONE

n ROZMĚRY

* za příplatek 556 

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Možnost obložení stěny až do šířky 589 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ A

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ D

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ C

n ZÁVĚSY
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Volitelně: „100” – příplatek 334, „110”- příplatek 667
Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
* u křídel SIMPLE, ASTOR, GRAF So=983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068
Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

PEVNÉ ZÁRUBNĚ
Ceny (Kč) bez DPH

n PEVNÁ POL-SKONE

n ROZMĚRY

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek.
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (167)

ECO TOP
(INTER-AMBER)

laminované

do TOP 
RESIST 

(DYNAMIC)
bílá fólie pro 

natírané dveře*
a bílá:  

100, 120

dýhované

LAMISTONE

SILKSTONE

přírodní
dýhy

(kolekce
 I,II,III)

kolekce:  
IV, V, VI,
RETRO,
LIMBA

laminát imitace
dřeva

fólie imitace
dřeva

pro jednokřídlové 2111 2456 2456 2111 3056 3589

pro dvoukřídlé 3611 3789 3789 3611 4278 5067
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

volba: krycí lišty LD6, LD7

UV lak

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)

„60” 709 689 618 „60”+„60” 1343 1323

„70” 809 789 718 „60”+„70” 1443 1423

„80” 909 889 818 „60” +„80”, „70”+„70” 1543 1523

„90”* 1009 989 918 „60”+„90”, „70”+„80” 1643 1623

„70”+„90”, „80”+„80” 1743 1723

„80”+„90” 1843 1823

„90”+„90” 1943 1923

výška: (Ho) 2025, (Hd) 2013, (Hs) 1970

těsnění

dřevěná zárubeň

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ A

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ D

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ C

n ELEKTRICKý PROTIPLECh DO INTERIÉROVýCh DVEří

ELEKTRICKÉ ZÁMKY
Elektrický zámek averzní typ 1710-12AC 

(pro křídla vybavená
zámkem Abloy 4262*)

Elektrický zámek reverzní 611-12DC 
(pro křídla vybavená

zámkem Abloy 4262*)

pro pevnou zárubeň 2112 3223
* za příplatek 556 

n ZÁVĚSY
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Použité závěsy:
čepové
šroubované typ D

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ C

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
pro jednokřídlové

dýhované

přírodní dýhy
kolekce I, II, III

kolekce:
RETRO,
LIMbasymbol rozsah 

v mm

zM1 69-86 mm 5567 6389
zM2 86-106 mm 6022 6911
zM3 106-130 mm 6022 6911
zM4 130-150 mm 6567 7556
zM5 150-196 mm 6567 7556
zM6 196-216 mm 7144 8222
zM7 216-262 mm 7144 8222
zM8 262-282 mm 7689 8833
zM9 282-328 mm 7689 8833
zM10 328-348 mm 8500 9756
zM11 348-398 mm 8500 9756

pro dvoukřídlové příplatek + 50% 

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lak

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek.
za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (167)

K nastavitelné zárubni Model 2000 nabízíme tunelovou zárubeň zT OK7 (str. 94)

Volitelně: „100” – příplatek 334 , „110”- příplatek 667
Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918);  
hs - výška křídla v polodrážce;
Sd, hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;
So, ho – navrhovaný montážní rozměr;
Sop - šířka po vnější straně lišty
hop - výška po vnější straně lišty

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

 šířka  šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 715 695 618 798 „60”+„60” 1350 1330 1433

„70” 815 795 718 898 „60”+„70” 1450 1430 1533

„80” 915 895 818 998 „60” +„80”, „70”+„70” 1550 1530 1633

„90” 1015 995 918 1098 „60”+„90”, „70”+„80” 1650 1630 1733

„70”+„90”, „80”+„80” 1750 1730 1833

„80”+„90” 1850 1830 1933

„90”+„90” 1950 1930 2033

výška: (ho) 2026, (hd) 2016, (hs) 1970, (hop) 2067

dřevěná zárubeň

obložková
lišta s perem

regulační panel

těsnění

n NASTAVITELNÁ MODEL 2000

n ROZMĚRY

n ZÁVĚSY

Možnost obložení stěny až do šířky 595 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).



Ceny (Kč) bez DPh

OŚCIEŻNICE

101

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ D

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ C

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
pro jednokřídlové dveře

dýhované

přírodní dýhy
kolekce I, II, III

kolekce:
RETRO,
LIMbasymbol rozsah 

v mm

zR1 69-86 mm 5567 6389
zR2 86-106 mm 6022 6911
zR3 106-130 mm 6022 6911
zR4 130-150 mm 6567 7556
zR5 150-196 mm 6567 7556
zR6 196-216 mm 7144 8222
zR7 216-262 mm 7144 8222
zR8 262-282 mm 7689 8833
zR9 282-328 mm 7689 8833

zR10 328-348 mm 8500 9756
zR11 348-398 mm 8500 9756

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lak

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek.
za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (167)

K nastavitelné zárubni Model RETRO  nabízíme tunelovou zárubeň  zT OK4 (str. 94)

Volitelně: „100” – příplatek 334, „110”– příplatek 667
Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918)  
hs – výška křídla ve falci
Sd, hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, ho – navrhovaný montážní rozměr
Sop – šířka po vnější straně lišty
hop – výška po vnější straně lišty

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

 šířka  šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 715 695 618 820 „60”+„60” 1350 1330 1455

„70” 815 795 718 920 „60”+„70” 1450 1430 1555

„80” 915 895 818 1020 „60” +„80”, „70”+„70” 1550 1530 1655

„90” 1015 995 918 1120 „60”+„90”, „70”+„80” 1650 1630 1755

„70”+„90”, „80”+„80” 1750 1730 1855

„80”+„90” 1850 1830 1955

„90”+„90” 1950 1930 2055

výška: (ho) 2026, (hd) 2016, (hs) 1970, (hop) 2077

obložková
lišta s perem

regulační
panel

těsnění

dřevěná zárubeň

n NASTAVITELNÁ MODEL RETRO

n ROZMĚRY

n ZÁVĚSY

Možnost obložení stěny až do šířky 595 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).
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bEzFaLCOVÝ SYSTÉM PRO KOLEKCI NObLE I, NObLE II

2040

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Ss – šířka křídla (625, 725, 825, 925); Sd, hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;
So, ho – navrhovaný montážní rozměr; 
Sopa, Sopb – šířka po vnější straně lišty
hopa, hopb  - výška po vnější straně lišty

K bezfalcové zárubni NObLE nabízíme tunelovou zárubeň zY s obložkami ON NObLE/FIESTa (str. 94)

pro jednokřídlové dýhované

symbol rozsah 
v mm

evropský dub, eben, světlý ořech retro, 
tmavý ořech retro

Nb1 76-96 6578
Nb2 96-120 6578
Nb3 120-140 7189
Nb4 140-186 7189
Nb5 186-206 7822
Nb6 206-252 7822
Nb7 252-272 8411
Nb8 272-318 8411
Nb9 318-338 9311
Nb10 338-388 9311

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pevná bezfalcová zárubeň 3667

UV lak

VERzE  a

VERzE b

zPůSObY SPOJOVÁNÍ LIŠT

VERzE a (100 mm)

VERzE b (85 mm)

typ typ

dvoukřídlé dveře

šířkašířka

výška: (ho) 2093, (hd) 2083, (hs) 2040 , (hopa) 2175, (hopb) 2160

jednokřídlové dveře

1177

n NASTAVITELNÁ NOBLE

n ROZMĚRY

křídlo

(Ss) šířka křídla

šířka (Ss) výška

závěs SFS

bezfalcový systém 

n ZÁVĚSY

obložková
lišta s perem

obložková
lišta s perem

regulační
panel

regulační
panel

těsnění

těsnění

dřevěná zárubeň

dřevěná zárubeň
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
pro jednokřídlové LaMISTONE

dýhované
symbol rozsah 

v mm SILKSTONE

Fb1 76-96 5667 6578
Fb2 96-120 5667 6578
Fb3 120-140 6189 7189
Fb4 140-186 6189 7189
Fb5 186-206 6722 7822
Fb6 206-252 6722 7822
Fb7 252-272 7233 8411
Fb8 272-318 7233 8411
Fb9 318-338 7989 9311
Fb10 338-388 7989 9311

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pevná bezfalcová zárubeň 3667

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So)        (Sd) (Sop)
„60” 720 693 625 847 „60” + „60”                            1350 1320 1474
„70” 820 793 725 947 „60” + „70”                            1450 1420 1574
„80” 920 893 825 1047 „60” + „80”, „70” + „70”       1550 1520 1674
„90” 1020 993 925 1147 „60” + „90”, „70” + „80”        1650 1620 1774

„70” + „90”, „80” + „80”        1750 1720 1874
„80” + „90”                              1850 1820 1974
„90” + „90”   1950 1920 2074

PaSSO, CaLYPSO, SabIa, VERTO
výška: (ho) 2093, (hd) 2083, (hs) 2040, (hop) 2160

PaSSO alto: výška: (ho) 2293, (hd) 2283, (hs) 2240, (hop) 2360

UV lak

Ss – šířka křídla; hs - výška křídla
Sd, hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
hop - výška po vnější straně lišty

pro jednokřídlové

LAMISTONE dýhované
symbol rozsah 

v mm

Fa1 76-96 6800 7889
Fa2 96-120 6800 7889
Fa3 120-140 7411 8633
Fa4 140-186 7411 8633
Fa5 186-206 8067 9389
Fa6 206-252 8067 9389
Fa7 252-272 8678 10089
Fa8 272-318 8678 10089
Fa9 318-338 9578 11156
Fa10 338-388 9578 11156

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE PASSO Alto (FIESTA)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE FIESTAn NASTAVITELNÁ FIESTA

n ROZMĚRY

VERzE b (85 mm)FIESTa

zPůSObY SPOJOVÁNÍ LIŠT

bEzFaLCOVÝ SYSTÉM PRO KOLEKCI L-PROJEKT/FIESTa’09

2040, 2240*

* PASSO Alto

křídlo

(Ss) šířka křídla

šířka (Ss) výška

závěs SFS

bezfalcový systém 

n ZÁVĚSY obložková
lišta s perem

regulační
panel

těsnění

dřevěná zárubeň

UV lak
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

(85 mm)L-PROJEKT

způsoby spojování lišt

bEzFaLCOVÝ SYSTÉM PRO KOLEKCI L-PROJEKT

2040

křídlo

(Ss) šířka křídla

šířka (Ss) výška

Ss – šířka křídla; hs - výška křídla
Sd, hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
hop - výška po vnější straně lišty

n NASTAVITELNÁ L-PROJEKT

n ROZMĚRY

pro jednokřídlové
laminát šedý (222) dubová dýha

(334)symbol rozsah 
v mm

FP1 76-96 5667 6578

FP2 96-120 5667 6578

FP3 120-140 6189 7189

FP4 140-186 6189 7189

FP5 186-206 6722 7822

FP6 206-252 6722 7822

FP7 252-272 7233 8411

FP8 272-318 7233 8411

FP9 318-338 7989 9311

FP10 338-388 7989 9311
pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pevná bezfalcová zárubeň 3667

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)
„80” 920 893 825 1047 “80” + „40” 1350 1320 1474
„90” 1020 993 925 1147 “90” + „40” 1450 1420 1574

“80” + „80” 1750 1720 1874
“80” + „90” 1850 1820 1974
“90” + „90” 1950 1920 2074

výška: (ho) 2093, (hd) 2083, (hs) 2040, (hop) 2160
Sp (šířka panela): 76, 142, 208, 274

K nastavitelné zárubni L-PROJEKT, FIESTa nabízíme tunelovou zárubeň  zY s obložkami ON FIESTa (str. 94)

závěs typ h

bezfalcový systém 

n ZÁVĚSY

obložková
lišta s perem

regulační
panel

těsnění

dřevěná zárubeň
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka

typ (So) (Sc) (ho) (hc) typ (So) (Sc) (Sd) (Sop)

„60” 684 717

2062 2078

„120” 1318 1351

2062 2078

„70” 784 817 „130” 1418 1451

„80” 884 917 „140” 1518 1551

„90” 984 1017 „150” 1618 1651

„100” 1084 1117 „160” 1718 1751

„110” 1184 1217 „170” 1818 1851

„180” 1918 1951

„190” 2018 2051

„200” 2118 2151

So – šířka otvoru (+5 mm/-0 mm); Sc – celková šířka zárubně; 
Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; Sop - šířka po vnější straně lišty

ho – výška otvoru (+5 mm/-0 mm); hc – celková výška zárubně

pro jednokřídlové

Šířka zárubně SN

Příplatek za 
pozinkování 
(volitelně)„60”÷„90” „100”÷„110” „120”÷„200”

symbol rozsah 
v mm

zO 1 95 ÷ 125 4522 5278 6789 1311
zO 2 125 ÷ 155 4822 5578 7244 1378
zO 3 155 ÷ 185 5133 5878 7689 1433
zO 4 185 ÷ 215 5733 6489 8600 1511
zO 5 215 ÷ 245 6122 6789 9056 1567
zO 6 245 ÷ 275 6333 7100 9511 1644
zO 7 275 ÷ 305 6633 7400 9967 1700

n KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ
 ∙ Nastavitelná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm
 ∙ zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, 
čepových závěsů.

n NÁTĚR
 ∙ zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RaL 9016), šedá (RaL 
7040), hnědá (RaL 8017), béžová (RaL 1001) 

 ∙ zbývající barvy dle vzorníku RaL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubní 
v 1 barvě)

n KOVÁNÍ
 ∙ Čepové závěsy - 2 ks pro šířku „60”-„80”, 3 ks pro šířku „90”, „100”, „110”, aRCO
 ∙ Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

n DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ
 ∙ Imbusový klíč;
 ∙ hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
 ∙ Samořezné vruty (zárubeň montovaná do stěny ze sádrokartonu)

n DOPLŇKOVÉ VOLBY
 ∙ zesílení pod samouzavírací mechanizmus
 ∙ Provedení z pozinkovaného plechu

 ∙ Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy

povrch pololesklý/satén

n NASTAVITELNÁ KOVOVÁ

n ROZMĚRY

U investičních projektů jsou dostupné také: pevná kovová 
a nastavitelná bezfalcová zárubeň

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře
šířka šířka

typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)
„80” 920 893 825 1047 “80” + „40” 1350 1320 1474
„90” 1020 993 925 1147 “90” + „40” 1450 1420 1574

“80” + „80” 1750 1720 1874
“80” + „90” 1850 1820 1974
“90” + „90” 1950 1920 2074

výška: (ho) 2093, (hd) 2083, (hs) 2040, (hop) 2160
Sp (šířka panela): 76, 142, 208, 274
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

obložková lišta zárubně
Q-systém (zJ)

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záslepek. 
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (167 )
Volitelně: „100” – příplatek 334 , „110”- příplatek 667 
Ss – šířka křídla ve falci (618,718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;  
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hop - výška po vnější straně lišty
*   u křídel SIMPLE, ASTOR, GRAF  

So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

jednokřídlové dveře dvoukřídlé dveře

šířka šířka
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 715 695 618  848 „60”+„60” 1350 1330 1483

„70” 815 795 718 948 „60”+„70” 1450 1430 1583

„80” 915 895 818 1048 „60” +„80”, „70”+„70” 1550 1530 1683

„90”* 1015 995 918 1148 „60”+„90”, „70”+„80” 1650 1630 1783

„70”+„90”, „80”+„80” 1750 1730 1883

„80”+„90” 1850 1830 1983

„90”+„90” 1950 1930 2083

výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2093

pro jednokřídlové bílá fólie pro natírané 
dveře*

a bílá: 100, 120

  dýhované

přírodní
dýhy

(kolekce
 I,II,III)

kolekce: VI,  
RETRO, LIMBA, 

symbol rozsah
v mm

ZJ1 62-79 3511 5567 6389
ZJ2 79-99 3511 6022 6911
ZJ3 99-123 3800 6022 6911
ZJ4 123-143 3800 6567 7556
ZJ5 143-189 4133 6567 7556
ZJ6 189-209 4133 7144 8222
ZJ7 209-255 4522 7144 8222
ZJ8 255-275 4522 7689 8833
ZJ9 275-321 4856 7689 8833
ZJ10 321-341 4856 8500 9756
ZJ11 341-391 5356 8500 9756

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

UV lakn NASTAVITELNÁ Q-SYSTEM

n ROZMĚRY

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ A

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ D

Použité závěsy:
čepové
šroubované typ C

n ZÁVĚSY

obložková
lišta s perem

regulační
panel

těsnění

dřevěná zárubeň
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HORNÍ LIŠTY
Horní lišta pro jednokřídlové falcové dveře

„60”-”90” na jednu stranu (1 ks)

k nastavitelné
zárubni Q-SYSTEM

(zJ)

Dýhy kolekce I, II, III,
RETRO, LIMba, SEMPRE Lux, TaNGaNIKa, SahaRa, KONGO 1544

Pro natírané dveře (bílá fólie)* 1167

pro nastavitelnou
zárubeň

SYSTÉM DIN
(zP)

Kolekce INTER-aMbER – povrch  ECO TOP 1167
Kolekce DYNaMIC – povrch TOP RESIST 1167

Povrch LaMISTONE, SILKSTONE 1356 
Pro natírané dveře (bílá fólie)* 1167

Dýhy kolekce I, II, III, RETRO, LIMba, SEMPRE Lux, TaNGaNIKa, 
SahaRa, KONGO 1545 

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

horní lišta „100”, „110” - příplatek +20%

Při objednávání horní lišty k zárubním Q-SYSTÉM (zJ) je potřeba uvést stranu
dveří, na které bude instalována (strana se závěsy / regulační strana)

horní lišta pro jednokřídlové dveře s polodrážkou, jednostranná

šířka

typ (Sk)        

„60” 925
„70” 1025
„80” 1125
„90”* 1225

„60” + „60”                            1560
„60” + „70”                            1660

„70” + „70”, „60” + „80”       1760
„70” + „80”, „60” + „90”        1860
„80” + „80”, „70” + „90”        1960

„80” + „90”                              2060
„90” + „90”   2160

výška: (hk)2112

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Q-SYSTEM
Strana se závěsy rozsah zJ1-zJ11
Regulační strana rozsah zJ4-zJ11

šířka
typ (Sk)        

„60” 915
„70” 1015
„80” 1115

„90”** 1215
„60” + „60”                            1552
„60” + „70”                            1652

„70” + „70”, „60” + „80”       1752
„70” + „80”, „60” + „90”        1852
„80” + „80”, „70” + „90”        1952

„80” + „90”                              2052
„90” + „90”   2152

výška: (hk)2107

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Q-SYSTEM
Regulační strana rozsah zJ1-zJ3

šířka
typ (Sk)        

„60” 826
„70” 926
„80” 1026

„90”*** 1126
„60” + „60”                            1476
„60” + „70”                            1576

„70” + „70”, „60” + „80”       1676
„70” + „80”, „60” + „90”        1776
„80” + „80”, „70” + „90”        1876

„80” + „90”                              1976
„90” + „90”   2076

výška: (hk) 2099

Vnější rozměr horní lišty k zárubním DIN 
český standard

* 1199 u křídel SIMPLE, aSTOR, GRaF 
** 1189 u křídel SIMPLE, aSTOR, GRaF 
***1096 u křídel SIMPLE, aSTOR, GRaF

n ROZMĚRY

* odstíny vzorníku RaL a NCS (kromě kovových) – příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks) ekologické 
akrylové barvy
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DRUHY SKEL příplatky k ceně křídel nebo k jednokřídlým dveřím
(k dvoukřídlovým dveřím cena x2)

netýká se modelů FORM, NObLE, IMPULS, 
kolekce FIESTa, ETIUDa a1-a3, SEMPRE, haPPY

tloušťka skleněné tabule 6 mm, 8 mm

bIRaIN

Va

CENa VNITŘNÍCh FaLCOVÝCh DVEŘÍ a KŘÍDEL SE SNIŽUJE V PŘÍPaDĚ: 
DODÁVKY bEz zaSKLENÍ - 167

DRUH ZASKLENÍ SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA IV
malá skleněná tabule, INTER-

aMbER verze a1 223 223 356 289
velká skleněná tabule, 6 

skleněných tabulí 
Vario verze a, D1

INTER-aMbER verze bS2, aS4, 
aSM4, SIMPLE verze 01, 02, 03, 

FIORD 03SD

511 833 1533 1189

8 skleněných tabulí, 10 
skleněných tabulí, FIORD 02S8 833 1533 2778 2078

jedna skleněná tabule pro FIORD 
(01, 03)

Vario verze b, C, D3 
QUaTTRO, TaNGaNIKa, SahaRa,
KONGO, GRaF, SIMPLE verze 04
INTER-aMbER verze C, D, E, F

289 289 422 356

CROSSED FUzzY 

Vb

bLUR*

VC

TREE

VE

bILaUREL

VD

*pouze bílé sklo

MERLETTO* 
průhledný

VG

STaCCaTTO

VI

MERLETTO 2 
satén

Vh

dostupné pouze u modelů VERTO, LUMEN,
SEMPRE Verse verze W6 (Va), W7 (VC), W8 (VI), W9 (VG)

n SKUPINA I
tloušťka skleněné tabule 4 mm

hLaDKÉ, bEzbaRVÉ, 
PRůhLEDNÉ

bb

KURa
bezbarvá, hnědá

KP Kb

ChINChILa
bezbarwna, brąz

CP Cb

n SKUPINA III

n SKUPINA IV

n SKUPINA II

POINT-S

PS

MaTNÉ
matné bílé, matné hnědé, grafit satén

*dostupné pouze u modelů SEMPRE, SEMPRE alu, 
SEMPRE Lux, SEMPRE Lux alu, SEMPRE Sense, 
SEMPRE Verse (verze W05**) 
**tloušťka skleněné tabule 6 mm

tloušťka skleněné tabule 4 mm tloušťka skleněné tabule 4 mm 

bI bR bG*

aLIGO
bezbarvá

aL

DECORMaT
bílé, hnědé, grafit

pouze Sempre Verse (verze W01-W04 bílé, hnědé, grafit),  
Passo (verze W06, W07 bílé, hnědé),  

Passo alto (verze W07-W09 bílé, hnědé)

DR DG DX
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LIŠTY

n NÁVRHY SPOJENÍ LIŠT

ECO TOP

TOP   RESIST
laminované

bílá fólie pro 
natírané dveře*
a bílá: 100, 120

dýhované

LAMISTONE

přírodní dýhy
(kolekce I, II, III)

kolekce: IV,V,VI,
RETRO, LIMbaFóLIE 

IMITaCE DŘEVa

SILKSTONE

GRAVISTONE

laminát 
imitace dřeva

OVÁLNÁ LIŠTA LC1 symbol LC1F LC1F LC1F LC1F LC1O LC1R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 212 212 212 212 434 656

za sadu
pro dvoukřídlové 278 278 278 278 645 900

KRYCÍ LIŠTA LD4 symbol LD4O LD4R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové - - - - 734 1123

za sadu
pro dvoukřídlové - - - - 1123 1667

KRYCÍ LIŠTA LD1 symbol LD1F LD1F LD1F LD1F

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 623 623 623 623 - -

za sadu
pro dvoukřídlové 745 745 745 745 - -

KRYCÍ LIŠTA LD6 symbol LD6F LD6F LD6F LD6F LD6O LD6R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 367 367 367 367 589 845

za sadu
pro dvoukřídlové 434 434 434 434 1000 1434

KRYCÍ LIŠTA LD7 symbol LD7F LD7F LD7F LD7F LD7O LD7R

23
15

za sadu pro
jednokřídlové 467 467 467 467 589 845

za sadu
pro dvoukřídlové 578 578 578 578 1000 1434

KRYCÍ LIŠTA LD10 symbol LD10F LD10F LD10F LD10F - -
za sadu pro

jednokřídlové 434 434 434 434 - -

za sadu
pro dvoukřídlové 534 534 534 534 - -

KRYCÍ LIŠTA LD8 symbol - - - - LD8O** LD8O***

23
15

za sadu pro
jednokřídlové - - - - 1834 1834

za sadu
pro dvoukřídlové - - - - 2745 2745

Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm

KRYCÍ LIŠTA LD9 symbol - - - - LD9O** LD9O***

23
15

za sadu pro
jednokřídlové - - - - 2534 2534

za sadu
pro dvoukřídlové - - - - 3812 3812

Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm

    *příplatek podle tabulky barev - str. 121
  ** dýhované: dub evropský
*** dýhované: eben, světlý ořech, tmavý ořech
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DOPLŇKY

n ÚCHYTY k posuvným dveřím

n DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

n DVEŘNÍ ZARÁŽKY

n  HÁKOVÝ ZÁMEK  
k posuvným dveřím

n  ÚCHYTY  
ke skládacím dveřím (standard)

n  ÚCHYTY  
ke skládacím dveřím (volitelné)

O1
bílá 

plastové mosazné

cena volitelných úchytů ke skládacím
a posuvným dveřím je za sadu 2 ks

Úchyt U3 ve standardu u dveří posuvných po stěně.

O4
šedý

O7
patina

O9
chrom

nikl-satén nikl-satén

O3
hnědá

O6
zlatá-satén

O8
chrom-satén

O2
béžová

O5
zlatá

56
 m

m

18
9 

m
m

16
0 

m
m

U1
zlatá

U2
zlatá-mat

U3
chrom

WK - pro klíč, Wb - pro vložku, WC - pro koupelnový zámek

DVEŘNÍ zaVÍRaČ aSISTENT OTVÍRÁNÍ PaDaCÍ TĚSNĚNÍ

U4
chrom-satén

U5
patina

zlatá, zlatá-satén,
patina

878

volitelně zámek WC, WK

chrom, chrom satén, zlatá, 
zlatá matná, patina

1334

zlatá, zlatá-mat, chrom, chrom-satén, patina

1100

Úchyt MAYA* 
(vložka 26,5 x 26,5 - 1112)

Úchyt 3323
Úchyt WK, Wb 3323

Úchyt WC 4278

cena od

1767  EI 30, EI 45
3112 EI 60

barevné provedení: stříbrná, bílá, hnědá

Úchyt ENTERO*

Úchyt 2645
Úchyt WC 3578

chrom-satén,
chrom

1434

35100 1445
- nákup zvlášť

2000 - instalovaná ve dveřích

TYP 2 (PODLahOVÁ)

mosaz, nikl,
chrom, hnědá

278

TYP 3 (PODLahOVÁ)

zlatá, zlatá-mat,
patina, chrom, chrom-mat

278

TYP 4 (PODLahOVÁ)

zlatá, zlatá-mat,
patina, chrom, chrom-mat

278 

TYP 5 (PODLahOVÁ)

mosaz, nikl,
chrom, hnědá

278

12
4 

m
m

vyžadované zesílení pod dveřní
zavírač a zesílení pod lištou

zárubně

12
4 

m
m

* Netýká se modelů aSTRO, aSTRO Lux vzor W4, W4S
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DOPLŇKY
n KRYTY NA ZÁVĚSY TYP I (sada 2 ks na jeden závěs) n  KRYTY NA ZÁVĚSY TYP II (sada 2 ks na jeden závěs)

Barvy: zlatá, zlatá satén,
chrom, chrom matný,
patina

Barvy: bílá, hnědá, zlatá, zlatá satén,
chrom, chrom matný, patina

112 89

Krytky typ I se používají k závěsům typ C
a typ K. Komplet krytek pro jeden
závěs se skládá ze dvou stejných krytek.

Krytky typ II se používají k závěsům typ
A, typ B, typ D. Komplet krytek pro jeden
závěs se skládá z krátké krytky (horní část) a
dlouhé krytky (dolní část).

n ZÁVĚSY k vnitřním dveřím
falcový systém 

závěs čepové 
šroubované typ A

závěs typ H (standard
u dveří L PROJEKT)
za příplatek 3223
za sadu (2 ks)

závěs čepové 
šroubované typ B

závěs typ F
FISKARS 6540N

závěs čepové 
šroubované typ C 

závěs SFS

závěs čepové 
šroubované typ D

závěs čepové 
šroubované typ K

falcový systém falcový systém falcový systém falcový systém 

bezfalcový systém bezfalcový systém bezfalcový systém 

Matné sklo – ve standardním provedení
Průhledné sklo – příplatek + 556
Při použití kulatého okénka je nutno objednat jako výplň dveří dřevotřískovou desku

Ve zbývajících modelech dveří jsou kulatá okénka vyloučena.

n  KULATÁ OKÉNKA  
k vnitřním dveřím

MODELY DVEŘÍ KULATÁ OKÉNKA
POUZE U PLNÝCH VERZÍ POZNÁMKY

ARGENT (BMD,BMJ,BMN)1     1) pouze u vzorů W03, W06, W09

CLASSIC BMD,BMJ,BMN

CLASSIC Duo, CLASSIC Lux BMD,BMJ,BMN

DECO BMD,BMJ,BMN

DECO Lux Soft, 
DECO Lux Soft Vario

BMD,BMJ,BMN

DYNAMIC BMD,BMJ,BMN

ETIUDA vzor B0 BMD,BMJ,BMN

FORM BMD

GRAND Lux (BMD,BMJ,BMN)1 1)  pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

IMPULS (BMD,BMJ,BMN)1 1)  pouze ve verzi W01

INTERSOLID, INTERSOLID Soft, 
INTERSOLID II

(BMD)1 1)  pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

SAHARA, TANGANIKA,             
KONGO

(BMD,BMJ,BMN)1 1)  pouze ve verzi A, B, C

MILENIUM Lux (BMD,BMJ,BMN)1 1)  pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

MODERN (BMD)1 1)  pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

DESKOVÉ BMD,BMJ,BMN

VENA (BMD,BMJ,BMN)1 1)  pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

INTER-AMBER BMD,BMJ,BMN

SIMPLE, SIMPLE Duo BMD,BMJ,BMN

L-PROJEKT (BMD,BMJ,BMN)1 1) netýká se vzoru S1, S2

pohled
ze str. závěsů

BMD

rub
kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 2100

nerezová ocel
(mat)

sklo – lakomat

kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 2778
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 3334
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) 3889

pohled
ze str. závěsů

BMJ

rub
kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm) 2212

nerezová ocel
(mat)

sklo – lakomat

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) 3112
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) 3612
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) 4223

BMN

pohled
ze str. závěsů rub

kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm) 2889
nerezová ocel

(mat)
sklo – lakomat

kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) 3323
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) 3889
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) 4434
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POZNÁMKY

aSTRO                         
aSTRO Lux

X1 X1 X1 X1 X1 X2 X X X
1) pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W7S                                                                        
2) pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6

aRCO X2 X2 X2 X2 X1
1) seříznutí pouze v šířkách „80”, „90”            
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra

aRGENT X X X X X X X1 X1 X 1) netýká se šířek „60” u vzorů W03, W06, W09

DECO Lux, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, DYNaMIC, FORM,   
GRaND Lux, INTERSOLID, INTERSOLID Soft, INTERSOLID II, SahaRa,  

TaNGaNIKa, KONGO, MILENIUM Lux, MODERN, DESKOVÉ, QUaTTRO Soft,  
VENa, VITTORIa-W, SIMPLE Duo, CLaSSIC Duo, aSTOR Duo,  

GRaF Duo, SIMPLE, aSTOR, GRaF, haPPY, CLaSSIC, CLaSSIC Lux

X X X X X X X X X

DECO X X X X X X X X X X
ETIUDa b2, b3 X X

ETIUDa a1, b1 X X X X X X X1 X2 X2 X1
1) pouze v verze b1                                                         
2) pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

ETIUDa b0, b4 X X X X X X X X X X
ETIUDa Lux b2, b3, b4 X X

ETIUDa Lux a1, b1 X X X X X X1 X2 X2 X1
1) pouze v verze b1                                                         
2) pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

ETIUDa Lux b0 X X X X X X X X X
FIORD X X X X X X X1 X1 X 1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku

IMPULS X X X X X X X X X X
IMPULS 13 X X X X X X X1 X1 1) ventilační mřížka pouze v šířkách „70”, „80”, „90”

LUMEN X1 1)  seříznutí pouze u vzorů I-IX
NObLE I, NObLE II X X X X X X X1 X1 X 1)  ventilační mřížka pouze v šířkách „80”, „90”

PaSSO, PaSSO alto X X X
SabIa, CaLYPSO X X X

SKLÁDaCÍ X X X X X X X X1 1)  pouze u modelu CLaSSIC
VERTO X1 1)  seříznutí pouze u vzorů I-IV

INTER-aMbER X X X X X X X X X X
SEMPRE Lux, SEMPRE Lux alu, SEMPRE Inserto,  

SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (dýhované)
X2 X2 X1

1)  seříznutí pouze v šířkách „80”, „90”            
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra

SEMPRE, SEMPRE alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Verse (Lamistone, Silkstone) X2 X2 X2 X1
1)  seříznutí pouze v šířkách „80”, „90”            
2) u šířky „60” standardně 3 pouzdra

L-PROJEKT X X X X X X1 X X X 1)  netýká se vzoru S1, S2

*týká se křídel SEMPRE v barevném provedení podle katalogu

ventilační seříznutí v 
bezfalcových křídlech 
z kolekce FIESTa ’09 
a NObLE 
- příplatek 556 

ventilační seříznutí v 
dýhovaných falcových 
křídlech 
- příplatek 556 
ventilační seříznutí v 
ostatních verzích křídel
- příplatek 278

n VENTILAČNÍ SEŘÍZNUTÍ
STaNDaRDFIESTa/NObLE

ventilační seříznutí v křídlech LUMEN, VERTO 
příplatek 1667 

ventilační seříznutí v křídlech SEMPRE
dýhovaných příplatek 556 ;
v ostatních verzích křídel 278 

ventilační seříznutí v křídlech
SEMPRE „80”

ventilační seříznutí v křídlech aRCO „80” 

ventilační seříznutí v křídlech
SEMPRE „90”

ventilační seříznutí v křídlech aRCO „90” 

VERTO/LUMEN SEMPRE

aRCO

U 4 ks pouzder je plocha 
otvoru pro přívod vzduchu u 

„80” 0,0106 m2

ventilační pouzdra
v křídle

U 8 ks pouzder je plocha 
otvoru pro přívod vzduchu u 

„80” 0,0132 m2

dodatečná řada
ventilačních pouzder

v křídle

1 ŘADA 2 ŘADY
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Podle vyhlášky o technických požadavcích na budovy a jejich umístění vydané polským Ministerstvem infrastruktury dne 12. dubna 2002. (Sb. zák. 75 z r. 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. zák. č. 33 z r. 2003, pol.
270, Sb. zák. č. 109 z r. 2004, pol. 1156) Kapitola 6, §.79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musejí v místnosti otevírat směrem ven, musejí být s výjimkou § 75 odst. 2 široké minimálně 0,8 m, 
jejich světlá výška v zárubni musí být 2 m, a ve spodní části musejí být opatřeny otvory pro výměnu vzduchu o celkové ploše minimálně 0,022m2”.

Možnost objednávky mřížek a panelů z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro výměnu vzduchu převyšuje 0,022 m2

plastové z nerezu

n VENTILAČNÍ MŘÍŽKY

h17 uchycení na zástrčky 1434
odolná proti kyselině uchycení na zastrčky 1878

TK1 
chrom-satén

TK2 
nikl-satén

TK3 
zlatá-satén

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

656

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

212

n VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)

n VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)

T5
chrom

T6
chrom satén

TN1
chrom lesk

TN2
chrom mat

TN3
nikl satén

TN4
efekt ušlechtilé oceli

TN5
patina

T7
patina

T8
zlatá

T9
zlatá satén

TK5
nerezová ocel

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

989

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

1767

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

823

řada ventilačních
pouzder (4 ks)

489

VENTILACE

T1
hnědá

T2
béžová

T3
zlatá

T4
bílá

T10
světle hnědá

T11
višeň

T13
světle béžová

T14
šedý

T15
černá

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

n VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) - IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER

LA
M

IS
TO

NE
EC

O 
TO

P
SI

LK
ST

ON
E

GR
AV

IS
TO

NE

T290
dub Royal

T291
ořech Royal

T292
kaštan Royal

T293
antracit Royal

T294
jasan Royal

T295
merbau Royal

T276
polský dub

T296
polský jasan

T297
nugát Royal

T258 
bílá

T260 
bílý dub

T263 
ořech prémium

T265 
wenge 

T266
mahagon

T121 
dub

T122
buk bavaria  

T124
kavkazský ořech

T125
vlašský ořech

T131
javor

T132
ořech

T133
dub tmavý

T136
akát tmavý

T258
bílá

T295
anglický dub

T258
bílá

T360 
latte

T361
karamel

T362
čokoláda

bílá 167

béžová 167

hnědá 167

šedý 167
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CERBER II

n KONSTRUKCE
 ∙ křídlo (falcový systém – pro standardní kovovou zárubeň): dřevěný rám, obložený 
dvěma hDF deskami, výplň tvoří děrovaná dřevotříska, volitelně plná (příplatek 1612)

 ∙ dveře (falcový systém): křídlo, borovicová zárubeň pevná nebo nastavitelná, práh s 
hliníkovou lištou

n ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
 ∙ tradiční (dovnitř) nebo směrem ven

n KOVÁNÍ
 ∙ dveře (sada se zárubní): čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách (3 ks) - stříbrné, 
2 nezávislé čepy proti vysazení; dva zadlabané zámky třítrnové na cylindrickou vložku 
(bez vložek); kukátko - stříbrné

 ∙ křídlo s falcem: čepové závěsy, které lze použít v zárubních odpovídajících ČSN (2 ks v 
„80”, 3 ks v „90”) – 2 nezávislé čepy proti vysazení; dva zadlabané jednobodové zámky 
na cylindrickou vložku (bez vložek); kukátko - stříbrné

 ∙ dveře VERzE 39 db*: čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách (3 ks) - stříbrné, 
5 nezávislých čepů proti vysazení; vícebodový lištový zámek s vložkami třídy 6; kukátko 
– stříbrné

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ Vzduchová neprůzvučnost: 31 db*

n ROZMĚRY
 ∙ křídlo (rozměry ve falci): 820, 920 x 1970 mm
 ∙ dveře (na vnější straně zárubně): 895, 995 x 2013 mm
 ∙ dveře VERzE 39 db (na vnější straně zárubně): 1012 x 2075 mm

Konstrukce dveří umožňuje zkrácení do 50 mm – standard

n VÝPLNĚ
děrovaná 

dřevotříska 
plná dřevotříska 

(volba)

*Rw (C; Ctr) = 31 (0;-1) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti
u dveří „90” (protokol NR La00 - 00750/11/R25Na)

zástrčka vícebodového 
lištového 

zámku ve VERzI 39 db
čepový závěs 

nastavitelný ve 
3 rovinách

trnový zámek
tříbodový zadlabaný

dubový práh s 
hliníkovou lištou chránící 

proti nadměrnému
opotřebení

rohový plech

NOVINKa
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Ceny (Kč) bez DPh

PLNĚ 00 VÝzDOba 02 VÝzDOba 03 VERzE 39 db 00
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU 5233 7878 7878 - NaTÍRaNÉ** (bílé NCS S 0500N)

DVEŘE 6811 9467 9467 20033 NaTÍRaNÉ** (bílé NCS S 0500N)

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU 5233 - - - ECO TOP TOP RESIST

DVEŘE 6811 - - 20034 ECO TOP TOP RESIST

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU 5233 - - - SILKSTONE, LaMISTONE

DVEŘE 6811 - - 20034 SILKSTONE, LaMISTONE

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU 5233 7878 7878 - laminát CPL 0,2 mm

DVEŘE 6811 9467 9467 20034 laminát CPL 0,2 mm

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU 7878 10511 10511 - KOLEKCE I, II, III

DVEŘE 10378 13100 13100 23934 KOLEKCE I, II, III

KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU 9856 12511 12511 - RETRO, LIMba, KOLEKCE IV, KOLEKCE VI

DVEŘE 12144 14856 14856 25700 RETRO, LIMba, KOLEKCE IV, KOLEKCE VI

n KŘÍDLA CERBER II (verze+ceny)

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře
s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti
a také mnoho jiných řešení pro investiční trh

v samostatné publikaci

  

 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

Povrch s vrstvou chránící proti 
otěru a působení chemických 
prostředků. Tento povrch 

je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách 
intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

ECO TOP Ekologický povrch odolný proti otěru. TOP RESIST Povrch s vrstvou s vysokou odolností proti 
poškrábání a otěru.

LAMISTONE
258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s 
neopakovatelným efektem struktury pravého 
dřeva.

292 293 294
kaštan Royal antracit Royal jasan Royal

276 290 291
polský dub dub Royal ořech Royal

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

DÝHOVANÉ Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

311 312 326 323 332 334 327 339
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce I kolekce II kolekce III

350 351 352
grafit marrone nero

kolekce IV

100 101 102 103 104 105
bílá buk olše jabloň višeň wenge

295 296 297
merbau Royal polský jasan nugát Royal

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

NATÍRANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku RaL a 
NCS (kromě kovových)

Ekologické akrylové barvy, 
odstíny vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových) – příplatek 
podle tabulky barev - str. 121 
(min. 2 ks)

601-603 611-613 621-623
teak bílý dub wenge

kolekce VI

LAMINOVANÉ * U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením

Vzhledem ke kvalitě 
vysokonákladového tisku 
se uvedené barvy mohou 
lišit od skutečných 
odstínů. 

820 221 222 223 229 863
bílá buk šedý višeň dub ořech 

prémium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 965 966
bílá buk dub šedý wenge mahagon

CP
L 

0,
5 

m
m

*
HP

L*

Volitelně lze použít 
lamináty hPL 0,6 - 
1,0 mm

Vzorové barvy hPL

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
L-P 5G L-P 9G L-P 20G L-P 21

120 121 122 124 125 131 132 133
bílá dub buk bavaria kavkazský 

ořech
vlašský ořech javor ořech dub tmavý

135 136
anglický dub akát tmavý

NOVINKa

Možnost použití nastavitelné zárubně 
pro vchodové dveře (str. 118)

a zárubně Q-SYSTEM (str. 106)
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OPIS TECHNICZNY C-30
n ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)

 ∙ 1012 x 2075 mm
 ∙ volitelně za příplatek 10% v rozměrech: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 
980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

 ∙ doplatek 10% k nastavitelné zárubni v těchto rozměrech
 ∙ možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm; dveře si uchovávají parametr 
zvýšené odolnosti proti vloupání třídy „b”, III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, 
odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 39db, bez parametru kouřotěsnosti 

n KONSTRUKCE
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce 
POL-SKONE, pevná borovicová zárubeň (lze použít rozšiřující panely), dubový práh 
vysoký 20 mm

n DOSTUPNÉ VERZE
 ∙ jednokřídlové: ploché - VERzE 00, frézované: VERzE 01, VERzE 02, VERzE 03, 
VERzE 04, VERzE 05

n ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
 ∙ směrem ven nebo dovnitř

n KOVÁNÍ
 ∙ lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 72 mm, 
stříbrná barva

 ∙ 3 nastavitelné úhlové závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

n DOPLŇKY
 ∙ doporučené příslušenství: ROzETa GaRDa 667, klika GaRDa třídy C 1778, vložky třídy 
6 - 1212, kukátko příplatek 545

 ∙ ve standardní verzi: vyfrézovaný otvor pro kliku GaRDa*

 ∙ aby byly splněny podmínky TEChNICKÉhO SChVÁLENÍ pro dveře s odolností proti ohni 
30 min., musí být použit dveřní zavírač.

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ zvýšená odolnost proti vloupání třídy „b”
 ∙ III. evropská třída odolnosti proti vloupání
 ∙ Kouřotěsnost
 ∙ Odolnost proti ohni: 30 min
 ∙ Vzduchová neprůzvučnost: 39 db**

n ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)
 ∙ 1012 x 2075 mm
 ∙ volitelně za příplatek 10% v rozměrech: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 
980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

 ∙ doplatek 10% k nastavitelné zárubni v těchto rozměrech
 ∙ možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm; dveře si uchovávají parametr 
nejvyšší odolnosti proti vloupání třídy „C”, III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, 
odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 39 db, bez parametru kouřotěsnosti - po 
konzultaci s obchodním oddělením, pro projektové akce.

n KONSTRUKCE
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce 
POL-SKONE, borovicová zárubeň (lze použít rozšiřující panely), dubový práh vysoký 20 mm

n DOSTUPNÉ VERZE
 ∙ jednokřídlové: ploché - VERzE 00, frézované: VERzE 01, VERzE 02, VERzE 03, 
VERzE 04, VERzE 05

n ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
 ∙ směrem ven nebo dovnitř

n KOVÁNÍ
 ∙ lištový zámek zadlabaný s pětibodovou zástrčkou (2 trny, 3 háky), rozteč 72 mm, 
stříbrná barva

 ∙ 3 nastavitelné úhlové závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

n DOPLŇKY
 ∙ bezpečnostní kování s ochranou vložky, vložky třídy 6 (nikl - satén), kukátko příplatek 
545

 ∙ aby byly splněny podmínky TEChNICKÉhO SChVÁLENÍ pro dveře s odolností proti 
ohni 30 min., musí být použit dveřní zavírač.

n TECHNICKÉ PARAMETRY
 ∙ Nejvyšší odolnost proti vloupání třídy „C”
 ∙ III. evropská třída odolnosti proti vloupání
 ∙ Kouřotěsnost
 ∙ Odolnost proti ohni: 30 min
 ∙ Vzduchová neprůzvučnost: 39 db**

*Možnost provedení bez navrtání, je potřeba použít kliku se zvýšenou odolností proti vloupání
**Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-2) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti u dveří (protokol NR La/1509/07)
***Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-2) db koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti u dveří (raport NR La/1532/08)
Ke dveřím b-30, C-30 lze použít nastavitelné zárubně (viz str. 118)

W00

W03

W01

W04

W02

W05

dubový práh s
hliníkovou lištou,
která ho chrání
proti nadměrnému
provozu

B-30 / C-30

B-30 C-30
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klika třídy C – chrom (standard u dveří C-30)

vERZE 00 vERZE 
00, 01, 02, 03, 04, 05

pro dveře bílá - natírané

TOP RESIST laminované CPL 0,2 mm
dýhované

UV lak

PCV fólie
LAMISTONE

ECO TOp sIlksTONE
přírodní dýhy

kolekce I, II, III

RETRO,
lIMBA,  

kOlEkCE Iv, vI

TŘÍDA B 15444 15444 16222 17544 18367 16733

TŘÍDA C 22878 22878 22878 23989 27589 22878

Ceny (Kč) bez DPH

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře
s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti
a také mnoho jiných řešení pro investiční trh

v samostatné publikaci

  

601-603 611-613 621-623
teak bílý dub wenge

kolekce vI

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

NATÍRANÉ

000
bílá (NCS 
s0500-N)

barvy vzorníku RAL a 
NCS (kromě kovových)

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě kovových) – 
příplatek podle tabulky barev - str. 121 (min. 2 ks)

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je 
doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, 
např. v hotelích, kancelářích.

LAMISTONE

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA – dýha limba

DÝHOVANÉ
Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně 
vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v 
několika vrstvách.

311 312 326 323 332 334 327 339
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce I kolekce II kolekce III

350 351 352
grafit marrone nero

kolekce Iv

TOP RESIST Povrch s vrstvou s vysokou odolností proti 
poškrábání a otěru.

100 101 102 103 104 105
bílá buk olše jabloň višeň wenge

ECO TOP Ekologický povrch odolný proti otěru.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  
Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel a zárubní.  
Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

700 701 702 703
starý dub zlatý dub višeň černý ořech

 (VERZE 00, VERZE 01, VERZE 02, VERZE 03, VERZE 04, VERZE 05)

PVC FÓLIE

LAMINOVANÉ

820 221 222 223 229 863
bílá buk šedý višeň dub ořech 

prémium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 965 966
bílá buk dub šedý wenge mahagon

CP
L 

0,
5 

m
m

*
HP

L*

Volitelně lze použít 
lamináty HPL 0,6 - 
1,0 mm

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
l-p 5G l-p 9G l-p 20G l-p 21

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 121

Model dveří skupINA 1
světlé barvy

skupINA 2
přechodné barvy

skupINA 3
středně tmavé 

barvy

skupINA 4
tmavé barvy

TECHNICKÉ 3111 4222 5000 5778
ZÁRUBNĚ +20% +30% +40% +60%

120 121 122 124 125 131 132 133
bílá dub buk bavaria kavkazský 

ořech
vlašský ořech javor ořech dub tmavý

135 136
anglický dub akát tmavý

NOvINkA

Možnost použití nastavitelné zárubně - viz str. 118

* U investičních poptávek dostupný po 
konzultaci s obchodním oddělením

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového 
tisku se uvedené barvy mohou lišit od 
skutečných odstínů. 

Vzorové barvy HPL

SILKSTONE
Povrch s vlastnostmi LAMISTONE, navíc s 
neopakovatelným efektem struktury pravého 
dřeva.

292 293 294
kaštan Royal antracit Royal jasan Royal

276 290 291
polský dub dub Royal ořech Royal

295 296 297
merbau Royal polský jasan nugát Royal
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
PRO VCHODOVÉ DVEŘE

PŘÍPLaTEK za SaDU NaSTaVITELNÝCh zÁRUbNÍ PRO bEzPEČNOSTNÍ DVEŘE b-30, C-30, CERbER II (PLOChÉ LIŠTY)
(JEDNOSTRaNNÉ VYFRÉzOVÁNÍ zÁRUbNĚ PRO MONTÁŽ PaNELů a ObLOŽEK) 

Pro dvoukřídlové zárubně příplatek + 50%               * RaL/NCS - příplatek podle tabulky barevného provedení – str. 121
zárubně s lištami typu Model 2000 a Model Retro +10% (výhradně v barevném provedení zárubní pro vnitřní dveře Model 2000 a Model Retro)
zárubně se nevyrábějí v barevném provedení PVC (kódy odstínů: 700, 701, 702, 703)
U velikostech  jiných než jsou uvedeny  v tabulce 10% příplatek za každý rozměrový modul.

pro dveře b-30, C-30

Dveřní lištaLišta

symbol rozsah 
regulace kompletace

zb1 100-120 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm

zb2 120-144 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm

pro dveře b-30, C-30

Dveřní lištaObložková lišta připevněná
v panelu

Panel

symbol rozsah 
regulace kompletace

zb3 144-188 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm

zb4 188-210 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm

zb5 210-254 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm

zb6 254-276 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm

zb7 276-320 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm

zb8 320-342 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm

zb9 342-386 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm

zb10 386-410 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

pro dveře b-30, C-30

pro dveře CERbER II

Dveřní lišta
Obložková lišta připevněná
v panelu

Panel 198 mm Panel
symbol rozsah 

regulace kompletace

zb11 410-429 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm

zb12 429-476 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm

zb13 476-495 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm

zb14 495-542 zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm

CERBER II B-30, C-30
natírané*

TOP RESIST laminované dýhované
LaMISTONE DÝhOVaNÉ

KOLEKCE I, II, III
RETRO, LIMba,  

KOLEKCE VI
ECO TOP SILKSTONE

symbol
zárubně

rozsah
nastavení

symbol
zárubně

rozsah
nastavení

fólie imitace dřeva laminát imitace dřeva
cena

zC 1 92-112 zb1 100-120 2556 2556 2556 3667 4211
zC 2 112-136 zb2 120-144 2556 2556 2556 3667 4211
zC 3 136-180 zb3 144-188 2867 2867 2867 4100 4722
zC 4 180-202 zb4 188-210 2867 2867 2867 4100 4722
zC 5 202-246 zb5 210-254 3211 3211 3211 4567 5244
zC 6 246-268 zb6 254-276 3211 3211 3211 4567 5244
zC 7 268-312 zb7 276-320 3533 3533 3533 4989 5733
zC 8 312-334 zb8 320-342 3533 3533 3533 4989 5733
zC 9 334-378 zb9 342-386 3978 3978 3978 5611 6467

zC 10 378-402 zb10 386-410 3978 3978 3978 5611 6467
zb11 410-429 4956 4956 4956 6956 8011
zb12 429-476 4956 4956 4956 6956 8011
zb13 476-495 5267 5267 5267 7389 8511
zb14 495-542 5267 5267 5267 7389 8511

n PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER II

symbol rozsah 
regulace kompletace

zC 1 92-112 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm

zC 2 112-136 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm

zC 3 136-180 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm

zC 4 180-202 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm

zC 5 202-246 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm

zC 6 246-268 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm

zC 7 268-312 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm

zC 8 312-334 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm 

zC 9 334-378 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm

zC 10 378-402 zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

Obložková lišta připevněná
v panelu Dveřní lišta

Panel

Obložková lišta 
připevněná v zárubni

Dveřní lišta
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Kukátka :
- vnější dveře, Vlákna, Cerber: kukátko Ø15 LOb rozsah 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

(*) kliky mohou být použity po výměně šroubů za vruty 3,5x25mm a kolíku na delší než 120mm
(**) kliky mohou být použity po výměně kolíku za delší než 120mm
(***) kliky mohou být použity po výměně šroubů za vruty 3,5x25mm
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1 30x35 LOb x x
2 30x30 LOb x x x
3 30x40 LOb x x
4 30x45 LOb x
5 35x45 LOb x
6 35x35 LOb x
7 40x40 LOb x x
8 9x30 LOb x
9 30Gx35 Wilka x
10 30x35G Wilka x
11 35Gx35 Wilka x x
12 40x35G Wilka x
13 40x30G Wilka x x

Druh kliky Vnitřní
dveře FR EI30, EI30 PLUS FR EI30 

SR 44 FR EI 60 PLUS SR39 KOUŘO-
TĚSNÉ Cerber II CERBER II 

39 DB B30 / C30

aSTI, aSTI-Q x - - - - - - - -

aRCO x - - - x - - - -

aLTIVa x - - - x - - - -

KLaRa dělený štítek x x x x x x - - -

KLaRa podélný štítek x x x x x x - - -

aRCUS x - - - (*) - - - -

MENSa x - - - (*) - - - -

aXa x - - - x - - - -

NERIS-R x (*) (*) (*) (*) (*) - - -

IMaGE-O-INOX x (*) (*) (*) (*) (*) - - -

IMaGE-QR x (*) (*) (*) (*) (*) - - -

ENTERO x - - - (*) - - - -

ENTRY x - - - (*) - - - -

TRINITY x - - - (*) - - - -

TERRY x - - - (*) - - - -

MY x - - - (*) - - - -

PRIMO II x - - - x - x x -

PRESTIGE x x (*) (*) x x x x x

GaRDa x x (*) (*) x x x x x

JaNE x x x x x x x x -

LaTINO x x x x x x - - -

PaSSO x - - - x - - - -

TWIST  x - - - x - - - -

LINEa x - - - x - - - -

CRUX x - - - (*) - - - -

ERNaNI x - - - x - - - -

SEMPRE x x (**) (**) x x - - -

GRaVI x x (**) (**) x x - - -

VERSa x - - - (*) - - - -

ENCKE x - - - (***) - - - -

bIELa x - - - (***) - - - -

FaYE x - - - x - - - -

haLLEY x - - - x - - - -

GaLE x - - - (***) - - - -

OTERMa x - - - x - x x -

TRITTON x - - - (***) - - - -

hOWELL x - - - (***) - - - -

aNDROMEDa x - - - (*) - - - -
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TOP RESIST 100 • • • • •
101 • • • • •
102 • • • • •
103 • • • • •
104 • • • • •
105 • • • • •

ECO TOP 120 • • • • • •
121 • • • • •
122 • • • • •
124 • • • • • •
125 • • • • •
131 • • • • • •
132 • • • • • •
133 • • • • • •
135 • • • • • •
136 • • • • • •

LAMISTONE 258 • • • • • • • • • • • • •
260 • • • • • • • • • • • • •
263 • • • • • • • • • • • • •
265 • • • • • • • • • • • • •
266 • • • • • • • • • • • • •

SILKSTONE 276 • • • • • • • • • • •
290 • • • • • • • • • •
291 • • • • • • • • • •
292 • • • • • • • • • •
293 • • • • • • • • • •
294 • • • • • • • • • • •
295 • • • • • • • • • • •
296 • • • • • • • • • • •
297 • • • • • • • • • • •

LAMINOVANÉ Cpl 0,2 mm 221 • • • • •
222 • • • • •
223 • • • • •
229 • • • • •
820 • • • • •
863 • • • • •

Cpl 0,5 mm 251 • • • • •
252 • • • • •
259 • • • • •
920 • • • • •
965 • • • • •
966 • • • • •

Hpl • • • • •
DÝHOVANÉ uv lak 311 • • • • • • • • • • • • • •

312 • • • • • • • • • • • • • • • • •
323 • • • • • • • • • • • • • •
326 • • • • • • • • • • •
327 • • • • • • • • • • •
332 • • • • • • • • • • • • • • •
334 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
339 • • • • • • • • • • •
350 • • • • • • • •
351 • • • • • • • •
352 • • • • • • • •
353 •
431 • • • •
432 • • • •
433 • • • •

RETRO 340 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
404 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
405 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lIMBA 421 • • • • • • • • • • • • • • • • •
422 • • • • • • • • • • • • • • • • •
424 • • • • • • • • • • • • • • • • •

601-603 • • • • •
611-613 • • • • •
621-623 • • • • •

GRAVISTONE 359 • • •
360 • • •
361 • • •
362 • • •

NATÍRANÉ 000 • • • • • • • • • • • •
RAl/NCs • • • • • • • • • • • •

PVC FÓLIE 700 •
701 •
702 •
703 •
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 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.  Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. 

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro křídla barvy RaL, NCS S 

podle skupin barev**

Model dveří SKUPINa 1 SKUPINa 2 SKUPINa 3 SKUPINa 4
DESKOVÉ, aSTOR, GRaF, FIORD, CLaSSIC Lux, SIMPLE, CLaSSIC, 

SKLÁDaCÍ, SIMPLE Duo, GRaF Duo, aSTOR Duo,  CLaSSIC Duo, FIORD Duo 2067 2800 3334 3889
MODERN, haPPY, CERbER II, b-30/C-30 3112 4223 5000 5778

zÁRUbNĚ + 20% + 30% + 40% + 60%

**  příplatek k 
jednomu křídlu

barvy NCS - po konzultaci s obchodním oddělením

  

BAREVNÉ PROVEDENÍ (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.)

ECO TOP Ekologický povrch odolný proti otěru.

TOP RESIST Povrch s vrstvou vysoce odolnou proti 
poškrábání a otěru.

100 101 102 103 104 105
bílá buk olše jabloň višeň wenge

LAMISTONE
Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch 
je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu 
dveří, např. v hotelích, kancelářích.

258 260 263 265 266
bílá bílý dub ořech prémium wenge mahagon

LAMINOVANÉ NATÍRANÉ

000
bílá 
(NCS s0500-N)

barvy vzorníku 
RaL a NCS 
(kromě 
kovových)

Ekologické akrylové 
barvy, odstíny 
vzorníku RaL a NCS 
(kromě kovových) 
– příplatek podle 
tabulky barev - str. 
121 (min. 2 ks)

SKUPINA 1 – světlé barvy: příplatek podle tabulky příplatků
1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9003 9010 9016 9018 

SKUPINA 2 – přechodné barvy: příplatek podle tabulky příplatků
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045

SKUPINA 3 – středně tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků
1011 1019 1020 1024  1027 1033 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3031 4001 4002 4003 4005 4006
4008 4009 4010 5012 5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032
7033 7034 7036 7037 7039 7046 8000 8001 8024 8025

SKUPINA 4 – tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků
3000 3001 3003 3002 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 
6007 6008 6009 6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 
8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028 

n  VZORNÍK RAL 
rozdělení barev podle stupně intenzity

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE 
jsou natřeny ekologickým 
UV lakem. Tento lak má 
podstatně vyšší odolnost proti 
poškrábání a působení světla 
než standardní laky, nanášené i 
v několika vrstvách.

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

RETRO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

311 312 326 323 332 334 327 339
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub ořech evropský turecký ořech

kolekce I kolekce II kolekce III

kolekce V

431 432 433
přírodní dub středně světlý 

ořech
ořech černý

kolekce VI

601 602 603 611 612 613 621 622 623
teak a teak b teak C bílý dub a bílý dub b bílý dub C wenge a wenge b wenge C

350 351 352 353
grafit marrone nero grafit Sense

kolekce IV

GRAVISTONE**

Povrch s 
výraznou 
prostorovou 
strukturou 
přírodního dřeva 
se zvýšenou 
odolností proti 
mechanickému 
poškození.

359 360
bílá latte

361 362
karamel čokoláda

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LaMISTONE, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

276 290 291 292 293 294 295 296 297
polský dub dub Royal ořech Royal kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

HP
L*

Volitelně lze použít 
lamináty hPL 0,6 - 
1,0 mm

820 221 222 223 229 863
bílá buk šedý višeň dub ořech 

prémium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 965 966
bílá buk dub šedý wenge mahagon

CP
L 

0,
5 

m
m

*

PVC FÓLIE

700 701 702 703
starý dub zlatý dub višeň černý ořech

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
L-P 5G L-P 9G L-P 20G L-P 21

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením

**  Týká se pouze zárubně MDF, DIN

120 121 122 124 125 131 132 133
bílá dub buk bavaria kavkazský 

ořech
vlašský ořech javor ořech dub tmavý

135 136
anglický dub akát tmavý

NOVINKa

UV lak

Vzorové barvy hPL
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KLIKY
n ASTI

dělený štítek

barva lesklý chrom kartáčovaný 
chrom antická patina kartáčovaný nikl

klika+ WK, WB 1334 1334 1467 1656
klika + WC 1678 1678 1767 2100

n ASTI - Q
dělený štítek

barva lesklý chrom kartáčovaný 
chrom kartáčovaný nikl

klika+ WK, WB 1578 1578 1845
klika + WC 1823 1823 2267

n VERSA
dělený štítek

barva saténový nikl kartáčovaný 
nikl

saténový 
chrom

klika 534 512 534
Wk, WB 134 145 134

WC 245 245 245

n ARCUS
rozteč 72 mm dělený štítek

barva saténový nikl kartáčovaný nikl

klika 534 534
Wk, WB 134 145

WC 245 245

n KLARA
podélný štítek, rozteč 72 mm

barva zlatá nikl
patina

Wk, WB 423 534
WC levé 578 656

WC pravé 578 656
POZOR – různé verze WC knoflíků v závislosti na směru otevírání dveří

n CRUX
dělený štítek

barva saténový nikl saténový chrom

klika 500 500
Wk, WB 112 112

WC 245 245

n ARCO
dělený štítek

barva kartáčovaný nikl antická mosaz

klika 367 367
Wk, WB 112 112

WC 178 178

n ALTIVA
dělený štítek

barva kartáčovaný nikl antická mosaz

klika 367 367
Wk, WB 112 112

WC 178 178

n ANDROMEDA
dělený štítek

barva chrom kartáčovaný nikl saténový chrom

klika 467 500 489
Wk, WB 100 112 112

WC 223 245 245

n MENSA
dělený štítek

barva chrom saténový 
chrom

klika 600 612
Wk, WB 123 134

WC 223 245

n ERNANI
dělený štítek

barva chrom/saténový 
chrom

klika 1344
rozeta WK, WB 423

rozeta WC 623

n TRINITY
dělený štítek

barva matný nikl titan

klika 3878 4434
rozeta WK, WB 723 945

rozeta WC 1612 1723

n KLARA
dělený štítek

barva zlatá nikl
patina

klika 445 534
rozeta WK, WB 134 145

rozeta WC 323 345

n ENTERO
dělený štítek

barva matný nikl titan

Wk, WB 3212 4212
WC 3878 4878

n IMAGE-O INOX
dělený štítek

barva inox

klika 723
rozeta WK, WB 145

rozeta WC 456

n AXA
dělený štítek

barva F1 (chrom)
F3 (zlatá)

F4 (patina)
F9 (titan)

Wk, WB 245 300
WC 334 356

n IMAGE-QR
dělený štítek

barva nerezová ocel

Wk 1456
WB 1456
WC 1800

n TERRY
dělený štítek

barva matný nikl titan

klika 3878 4434
rozeta WK, WB 723 945

rozeta WC 1612 1723

n NERIS-R
dělený štítek

barva nikl

Wk 1556
WB 1556
WC 1923

n ENTRY
dělený štítek

barva matný nikl titan

klika 4323 4989
rozeta WK, WB 723 945

rozeta WC 1612 1723

n MY
dělený štítek

barva matný nikl titan

Wk, WB 3878 4756
WC 4756 5545
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n JANE

barva chrom/nikl hnědá 
grafiato

klika 667 667
horní rozeta 300 300

n GARDA**
rozteč 72 mm

barva F1 (chrom), F3 (zlatá)

klika-klika třídy C se
zabezpečením vložky 1778

rozeta třídy C
se zabezpečením vložky 667

n SEMPRE
dělený štítek

barva nikl

klika 723
rozeta WK, Wb 178

rozeta WC 256

n GRAVI
dělený štítek

barva nikl

klika 723
rozeta WK, Wb 178

rozeta WC 256

n PASSO
dělený štítek

barva matný nikl chrom-mat

klika 878 878
rozeta WK 434 434
rozeta Wb 434 434
rozeta WC 545 545

n LATINO
dělený štítek

barva nerezová ocel

klika + rozeta WK 1100
klika + rozeta Wb 1100
klika + rozeta WC 1434

n TWIST
dělený štítek

barva nerezová ocel/chrom

klika 878
rozeta WK 434
rozeta Wb 434
rozeta WC 545

n LINEA
dělený štítek

barva antická mosaz saténový nikl kartáčovaný 
nikl

klika 878 878 878
rozeta WK 434 434 434
rozeta Wb 434 434 434
rozeta WC 545 545 545

KLIKY

n OTERMA

barva stříbro / zlatá /  
staré zlato / titan,Inox

klika - klika na štítku 789
klika - madlo na štítku 889

horní rozeta 323

n OTERMA II
TŘÍDa II

barva stříbro / zlatá /  
staré zlato / titan,Inox

klika - klika na štítku 923
klika - madlo na štítku 1012

horní rozeta 412

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE

n ENCKE
dělený štítek

barva grafit saténový nikl kartáčovaný 
nikl

klika 478 445 456
rozeta WK,Wb 245 245 245

rozeta WC 334 334 334

n FAYE
dělený štítek

barva antická mosaz

klika 1834
rozeta WK,Wb 556

rozeta WC 767

n HALLEY
dělený štítek

barva chrom / kartáčovaný nikl / antická 
mosaz

klika 478
rozeta WK,Wb 134

rozeta WC 200

n GALE 

barva chrom / kartáčovaný nikl / antická 
mosaz

klika WK,Wb 345
klika WC 412

n BIELA
dělený štítek

barva saténový nikl kartáčovaný 
nikl antická mosaz

klika 534 545 545
rozeta WK,Wb 245 245 245

rozeta WC 334 334 334

n HOWELL

barva lesklý chrom

klika 545
rozeta WK,Wb 212

rozeta WC 300

n TRITTON

barva nikiel mat / patyna

klika WK, Wb 278
klika WC 334

n MINI-V
dělený štítek

barva matný nikl lesklý chrom titan

klika 2623 2812 3378
rozeta WK 734 834 978
rozeta WC 1112 1300 1678

n MINI-S
dělený štítek

barva matný nikl lesklý chrom titan

klika 2245 2434 3000
rozeta WK 734 834 978
rozeta WC 1112 1300 1678
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TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ, CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY

Veškeré informace o technických schváleních a certifikátech najdete na www.pol-skone.cz

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE

1 ks

zlatá, stříbrná

pro falcové
30/35 212

pro bezfalcové,
dvoukřídlé 30/30 212

vložka třídy b vložka třídy 6 (třída C):
30/30, 30/35, 35/35, 40/35

1 ks 1 ks (s koulí) komplet – 2 ks (s koulí)

zlatá, stříbrná zlatá, stříbrná zlatá, nikl-satén

pro dveře b-30 434 545 1212

pro dveře CERbER II* 434 545 1212

*při objednávání vložek s koulí je potřeba uvést směr otevírání dveří

n VLOŽKY VCHODOVÉ DVEŘE

n  VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

n PRIMO II*

barva zlatá chrom

klika 767 878
rozeta pro vložku do spodního

zámku (sada 2 ks) 323 434
rozeta pro vložku do horního

zámku (sada 2 ks) 323 434

n PRESTIGE*                                             TŘÍDa III

rozteč 72 mm

barva zlatá chrom

klika + klika
třídy C 1700

třídy C se zabezpečením vložky 1934

klika + Koule
třídy C 1812

třídy C se zabezpečením vložky 2045

rozeta
třídy C 889

třídy C se zabezpečením vložky 1123

KUKÁTKO S POTISKEM
Určeno pro vchodové dveře CERbER II.

Kukátko také v nabídce ve tvarech ke
klikám Garda a Prestiże.

barva: stříbrné F1, zlaté F3

556

Potisk vlastní, provedený klientem

Všechny technické 
informace týkající se 

certifikátů a protokolů 
najdete na straně

www.pol-skone.cz 

Warszawa, 22 grudnia 2011 r. 

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8773/2011 zawiera 26 stron. Tekst tego dokumentu mo�na kopiowa� 
tylko w ca�o�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty 
Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

 
 

Egzemplarz archiwalny 

 
 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-8773/2011 

Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:  

 

POL-SKONE Sp. z o.o. 
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 

 

Drewniane drzwi wewn�trzne wej�ciowe CERBER 
systemu Pol-Skone 

 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który stanowi integraln� cz��� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 

Termin wa�no�ci: 

22 grudnia 2016 r. 

Za��cznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 
 

 

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro�

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ 
 P L  0 0 - 6 1 1  W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R O W A  1

 tel.: (48 22) 825-04-71;   (48 22) 825-76-55;   fax: (48 22) 825-52-86

C z � o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  w  B u d o w n i c t w i e  –  U E A t c  

C z � o n e k  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  –  E O T A  

 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6411/2010 jest nowelizacj� Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2004. 
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2010 zawiera 48 strony. Tekst tego dokumentu mo�na 
kopiowa� tylko w ca�o�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu 
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

® 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 
APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-6411/2010 

 
 

 Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249 z 2004 r., poz. 2497) w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 
 

 
POL-SKONE Sp. z o.o. 

ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

 
 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 
 

Drzwi wewn�trzlokalowe 

rozwierane i sk�adane systemu POL-SKONE 
 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który jest integraln� cz��ci� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 
 
 
 
Termin wa�no�ci : 
29 czerwca 2015 r. 
 
 
 
 
 
Za��cznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 
 

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.  

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro� 

 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6473/2010 jest nowelizacj� Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6473/2004. 
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6473/2010 zawiera 49 stron. Tekst tego dokumentu mo�na kopiowa� 
tylko w ca�o�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej 
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

 
Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-6473/2010 

 
 

 Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego 
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 

 
 

POL-SKONE Sp. z o.o. 
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

 
 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 
 

Drzwi wewn�trzlokalowe 
przesuwne i sk�adane systemu POL-SKONE 

 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który jest integraln� cz��ci� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 

 
 
 
 
Termin wa�no�ci : 
29 grudnia 2015 r. 
 
 
 
 
 
Za��cznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 

Warszawa, 29 grudnia 2010 r. 

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro� 
 

® INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ
P L  0 0 - 6 1 1   W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R O W A  1  

tel.:  (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax:  (48 22) 825-52-86 

C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A k c e p t a c j i  T e c h n i c z n e j  w  B u d o w n i c t w i e - U E A t c  
C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h - E O T A  

______________________________________________________________________________________________ 

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7560/2008 zawiera 44 strony. Tekst tego dokumentu kopiowa�
mo�na tylko w cało�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu 
Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

����

APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-7560/2008

 Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 

POL-SKONE Spółka z o.o. 
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

 stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 

Drzwi wewn�trzne wej�ciowe 

POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, 
POL-SKONE EI 30 i POL-SKONE SR 39

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Zał�czniku, który stanowi integraln� cz��� niniejszej  
Aprobaty Technicznej ITB. 

Termin wa�no�ci: 
8 sierpnia 2013 r. 

Zał�cznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 

 Warszawa, 8 sierpnia 2008 r. 

Finalista
soutěže
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EI 30 ODIBOARD
EI 30 ODIbOaRD

povrchová úprava

natírané top resist
lamistone, 

laminované 0,2 
a 0,5

dýhované
retro, limba, 
tanganika, 

sahara, kongotyp rozměry technické údaje

křídlo ei 30 odiboard 
plné

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15mm

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, po obvodu křídla 
těsnění tecnoflame 2x10

6134 6134 7656 9156 10567

křídlo ew 30 odiboard 
prosklené 1/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ew 30 
tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

15678 15678 17200 18934 21356

křídlo ew 30 odiboard 
prosklené 2/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 1042

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ew 30 
tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

20789 20789 22312 24145 27112

křídlo ew 30 odiboard 
prosklené vario a

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla vario - 166 x 1458

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ew 30 tlo-
ušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

16034 16034 17567 19389 21878

křídlo ei 30 odiboard 
prosklené 1/3

rozměry ve vrubu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 
tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

17556 17556 19256 21200 23923

křídlo ei 30 odiboard 
prosklené 2/3

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 1042

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 
tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

23289 23289 24989 27045 30367

křídlo ei 30 odiboard 
prosklené vario a

rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 
x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr 
skla vario - 166 x 1458

zámek 4262 ; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/
vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 
17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10

17956 17956 19678 21723 24500

padácí těsnění - příplatek k výše uved. druhům křídel 2000
zÁRUbEŇ DIN KE KŘÍDLůM EI, EW = příplatek k jednotlivým rozměrům DIN zP z katalogu - rozměry podle katalogu (křídlo a zárubeň 
jsou vybaveny nastavitelnými závěsy Expert 13,5) 1345
CENa DVOUKŘÍDLÝCh DVEŘÍ = 2 x cena křídla + 1,5 x cena zárubně DIN KE KŘÍDLůM EI

Pro splnění podmínek TEChNICKÉhO SChVÁLENÍ je potřeba do dveří s odolností 
proti ohni 30 min., 45 min., 60 min. použít samouzavírací mechanizmus.
Po konzultaci s obchodním oddělením POL-SKONE 
lze vyrobit technické dveře o netypické výšce.

dveřní zavírač

barevné provedení: stříbrná, bílá, hnědá

EI 30, EI 45

EI 60

1434

3112

Nabídku produktů POL-SKONE:

POL-SKONE OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE

Široká nabídka oken a vstupních dveří byla navržena 

s myšlenkou na různorodývkus a potřeby našich klientů. 

Ideální pro ty, kteří hledají solidní a revoluční řešení 

a zároveň jim záleží na neopakovatelném designu.

2013 KA TALOG
VÝROBKŮ

www.pol-skone.cz

POL-SKONE  
VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA

DVEŘE A OKNA

Uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 1.1.2013

Výrobky označené FSC® 
hledejte 

v našich nabídkách



Ceny (Kč) bez DPh
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LUBLIN

NIEMCE

BIŁGORAJ

www.pol-skone.cz

DVEŘE A OKNA

Kde nás najdete?

Seznam autorizovaných dodavatelů a montážních firem nalezete na stránkách

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
Obchodní centrum se skladem a vzorkovnou

Plotiště nad Labem 607
Hradec Králové 500 02

Tel/fax: 00420 495 530 979
e-mail: info@pol-skone.cz

www.pol-skone.cz

DVEŘE A OKNA

Sklad POL-SKONE CZ



2013
POL-SKONE  

MODERNÍ INTERIÉR

KATALOG 
VÝROBKŮ

2013 KA TALOG
VÝROBKŮ

www.pol-skone.cz

POL-SKONE  
VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA

DVEŘE A OKNA

Uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 1.1.2013

Výrobky označené FSC® 
hledejte 

v našich nabídkách

www.pol-skone.cz

OBCHODNÍ PARTNER 

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
Obchodní centrum se skladem a vzorkovnou

Plotiště nad Labem 607
Hradec Králové 500 02

Tel/fax: 00420 495 530 979
e-mail: info@pol-skone.cz

www.pol-skone.cz
Tento katalog produktů platí od 1.1.2013

(k tomuto datu dřívější katalogy POL-SKONE ztrácejí svou platnost)
Tato publikace není nabídkou v právním smyslu a má pouze informační charakter.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

DVEŘE A OKNA

DVEŘE A OKNA

Výrobky označené FSC® 
hledejte 

v našich nabídkách

Výrobky označené FSC® 
hledejte 

v našich nabídkách Uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 1.1.2013

Nabídku vchodových dveří a oken
najdete v samostatném katalogu.


