INTERIÉROVÉ DVEŘE 2022

CLARA
prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost
3x vrstva laku
3x broušení
UV vytvrzování
Modely dostupné
v laku CLARA jsou
uvnitř katalogu
označeny
touto ikonou:

COMPACT LINE

Nová řada ocelových
bezfalcových 2-dílných
zárubní pro dodatečnou
montáž.
Kompaktní design, snadná
montáž, bezúdržbové
používání. Více na str. 7.

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU!
Nově v sortimentu 20 typů
laminátových podlah EGGER
- info na poslední straně
katalogu.

www.doornite.cz

1/3

2/3

3/4

4/5

LINEA

QUADRA

VERTIKA

GIGA

VERTIKUS

AXIS

SUPERIOR
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PANORAMA

borovice finská
horizontální

borovice švédská
horizontální

CPL PREMIUM

bardolino
horizontální

dub přírodní
horizontální

fleetwood lávověšedý
horizontální

dub halifax

dub kubánský

fleetwood lávověšedý

fleetwood šampaňský

KA
NOVIN

DOMINANT

antracit

authentic

bardolino

halifax tabákový

KA
NOVIN

bílá pór

bílá premium

borovice finská

borovice švédská

buk přírodní

dub přírodní

HPL

odstín: bílá

jilm bílý

buk

dub corbridge

olše

ořech

DEJ

VÝPRO

dub říční

bílá

EGGER W980
(další dekory
na objednávku
- viz Ceník)

BASIC BÍLÝ LAK

PLNÉ

Výplň: papírová voština nebo děrovaná
dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, superior,
panorama, dominant, ALU – pouze s DTD,
provedení axis, stripe, panorama, superior
– nelze ve fólii, typy quadra, giga, axis, stripe,
panorama, superior, 4/5, dominant – nelze
v BASIC bílém laku, HPL prosklené – pouze
s použitím rámečku v dekorech CPL),
rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč
zámku 72 mm

CPL DELUXE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL
laminát, fólie, 3D fólie (polypropylen), BASIC
bílý lak
Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře
BASIC bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fól. dveře 1/3, 2/3
– kůra čirá (ostatní varianty – satinované sklo)
Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna
na FAB nebo WC za příplatek)
Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění
HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

CPL STANDARD

INTERIÉROVÉ DVEŘE

hruška

natural

nebraska

šedá

prachově šedá

bílá
(odstín BASIC bílý lak,
nástřik v odstínech RAL
- cena viz Ceník)

V nabídce pouze do vyprodání zásoby.

DEJ

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

ALU Linea

FÓLIE

ALU II

3D FÓLIE

VÝPRO

DEJ

DEJ

VÝPRO

alpský ořech
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VÝPRO
borovice bělená

buk

dub

dub elegant

dub grand

dub siena

dub sonoma

dub šedý

dub ryflovaný

dub tmavý

DEJ

VÝPRO

olše

DEJ

VÝPRO

ořech

ořech rustikální

bílá pór

jasan

malaga
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PROFILOVANÉ DVEŘE
SÉRIE CLASSIC

OREGON

DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR



CLARA



CLARA



sklo

panel

sklo

panel
ořech rustikální

DAKOTA

Vertika

sklo

VICTORIA

dub sonoma

Linea

CLARA

CALEDONIA

panel

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ
POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava

je možná na všech námi nabízených modelech
dveřních křídel (kromě
dveří SPECIÁLNÍCH)
a povrchových úpravách
(kromě HPL povrchu).
Garnýž, dorazový hranol
i zárubeň se dodávají ve
stejném dekoru jako dveřní
křídlo. Možnost tichého
dorazu a kartáčků za
příplatek. Lze opatřit mušlí
se zámkem, pak je nutno
objednat i dorazový hranol
pro zadlabání protiplechu
na zámek.

dub šedý

dózický
zámek

AULIDA

ELIDA



CLARA

CLARA

borovice bělená



TROJA

borovice bělená



CLARA

BORDEAUX Vertika TAMPA sklo

borovice bělená



CLARA

TAMPA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava
je možná na všech námi nabízených modelech
dveřních křídel (kromě
dveří SPECIÁLNÍCH)
a povrchových úpravách
(kromě HPL povrchu).
Dělenou zárubeň na
posuvné dveře do pouzdra
se zasklívacími rámečky
nebo s oválnou WC mušlí
či mušlí ENTERO dodáváme
na příčku o min. tloušťce
12,5 cm. Nutno dodat
zaměřovací protokol
a specifikaci posuvných
dveří, směru otvírání a mušlí.

MUŠLE ENTERO WC

MUŠLE ENTERO

MUŠLE MINIMAL Tin-K

MUŠLE OVÁLNÁ

MUŠLE MINIMAL SNi

MUŠLE MINIMAL Tin-K

bílá

chrom
(k oválné
mušli)

tichý doraz
do garnýže
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bílá

bílá

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

CLARA

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým
designem a dokonalým provedením ve všech detailech.
Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez
prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím
a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.
Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.
POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník

POSUVNÁ LIŠTA
černý mat

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM

MUŠLE MINIMAL SNi

BORDEAUX

ALU POSUV

DO POUZDRA

kém
v hlad
ení
proved

CLARA

dub šedý

Plné

BRITANNIA

- dveře Quatro - nelze ve 2kř.
variantě, výška 210 cm za
příplatek
- Oregon, Bordeaux - nelze
v šířce 90
- Bordeaux Vertika - pouze
š. 70, 80 a 145, 165
- Dakota sklo 4/4 a Tampa
sklo - pouze s DTD výplní
- Dakota dvoukřídlé - nelze
pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře Classic
pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře
s protipožární úpravou nelze
vyrobit ve dvoukřídlém
provedení



NOVĚ V DEKORU BÍLÁ*

ořech rustikální

CLARA

OCTAVIANUS

*(dveře potažené bílou
mikrolaminátovou fólií, ke
dveřím standardně dodáváme
bílou kašírovanou zárubeň,
jejíž dekor se může mírně lišit)

dub sonoma

CLARA



SOCRATES

dub šedý



CLAUDIUS

Dostupné dekory (fólie):
dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub šedý

ořech rustikální

QUATRO

povrch se strukturou
dřeva (pór), bílý lak

POSUVNÉ DVEŘE

dub sonoma

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

			RÁMOVÉ DVEŘE

nerez
(k hranaté
mušli
Doornite)

kartáček pro
1kř./2kř. dveře

SNi
(k Entero
a Minimal SNi)

Tin-K (k černé mušli
Minimal
Tin-K
a k hranaté
černé mušli
Doornite)

cylindrický
zámek

WC
zámek

MUŠLE OVÁLNÁ chrom

MUŠLE
DOORNITE
HRANATÁ
nerez

ALU GARNÝŽ

MUŠLE
DOORNITE
HRANATÁ
černá

ALU GARNÝŽ

MUŠLE
DOORNITE
HRANATÁ
S OVÁLNÝM
OTVOREM nerez

MUŠLE
DOORNITE
HRANATÁ
S OVÁLNÝM
OTVOREM
nerez WC

- WC

- WC

MUŠLE DOORNITE
KULATÁ nerez

MUŠLE DOORNITE
KULATÁ černá

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební
otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 cm. Součástí
je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta,
boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno
s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodicí drážkou
na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi
10 mm má vzhled nerezu nebo je v odstínu černý grafit.
POSUVNÁ
LIŠTA hliník
– vzhled
nerezu
POSUVNÁ
LIŠTA černá
grafit
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BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE
LUME EXTRA
- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI1 30 C0-C4 / DP3
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE
LUME EXTRA Acoustic
- deklarovaná třída požární odolnosti
EI1 30 C0-C4 / DP3
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací
prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

KONSTRUKCE PLUS
Pro použití dveří v náročnějších podmínkách
doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních
konstrukcí dle povahy daného účelu.
Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky
(dveřní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost.
Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami
jsou vhodné KLIMA dveře nebo dveře AQUA
EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na
akustický komfort potom protihlukové dveře
(viz níže).

vlastnosti:
- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích
(CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované,
RAL atd.)

AQUA DVEŘE
Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně
vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny,
bazény, průmyslové provozy aj.).
- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou,
výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003
bílá, 7024 antracit

PP PROFILOVANÉ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2
LUME EXTRA Safety
- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při
splnění určitých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti EI2 30 C0-C4 / DP3
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2
LUME EXTRA Safety Acoustic
- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3
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PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE Bariéra RC3
- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti EI2 30 C0-C4 / DP3
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

LUME EXTRA Profil
- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové
protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti
EW 30 C0-C4 / DP3
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC
a QUATRO (PP dveře Quatro - splňují
protipožární certifikaci Lume Extra - viz výše)

KLIMA DVEŘE

CLAUDIUS ODYSSEUS TROJA

QUATRO

DAKOTA

OREGON

TAMPA

BORDEAUX

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PP DVEŘE
LUME EXTRA Smoke
- pouze 1křídlé
- do ocelové zárubně s těsněním (viz Průvodní
dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti EI1 30 C0-C4 / DP3
a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou
vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou
místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor
(sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely
zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou
zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát
vlastnosti:
- min./max. teplota
10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř
10°C
- minimální vlhkost vzduchu
30 %
- maximální vlhkost vzduchu
65 %

padací lišta – detail
(ilustrační foto)

PROSKLENÉ PP DVEŘE
- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární
dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře
s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové
protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI 30-C nebo EW 30-C
- povrchová úprava: CPL laminát
1/3

2/3

VERTIKA

VERTIKUS

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním
prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite
CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci
s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní
a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr
deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB,
s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB,
s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL

PLNÉ

1/3

2/3

VERTIKA

3/4

LINEA

OCELOVÉ DVEŘE
Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy
vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu
o síle 0,5 mm. Výplní dveřního křídla je tepelně izolační
polystyrenová deska s tepelným odporem Rmat
(m2 K/W 1,1). Dveře lakované práškovým lakem v RAL
odstínech (tzv. Komaxit), mají výplň z minerální vaty.
Pantová hrana dveří je vyztužená po celé délce výztuhou,
do které jsou našroubovány tři závěsy. Dveřní zámek
je uložený v kovovém kontejneru. Ze spodní strany
dveří je konstrukce uzavřená vlepeným U – profilem
z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1 mm. Tloušťka křídla
je 40 mm. Dveře jsou ve standardních rozměrech dle ČSN
se zámkem s roztečí 72 mm. Dveře jsou vhodné zejména do
prostor, kde se předpokládá zvýšené namáhání jak rozdíly
teplot, tak i vyšší relativní vlhkostí. Jsou také velmi odolné
vůči mechanickému poškození. Nerezové provedení dveří se
standardně dodává se zámky z černého plechu
a s pozinkovanými panty (na přání je možné dodat
za příplatek s nerezovým zámkem a panty). Jsou zvláště
vhodné do prostor extrémně namáhaných vlhkostí nebo
působením všech druhů chemikálií, např. v potravinářském
nebo chemickém průmyslu, bazénech apod.

Typy:
Plné pozink bez povrchové úpravy, zateplené
Plné RAL bílá RAL 9010, šedá RAL 7040, zateplené
Plné nerez Brus-240, dekor SM-LEINEN
Plné PROTIPOŽÁR. EW/EI 30 DP1
Plné PROTIPOŽÁR. EW/EI 30 DP1, bílá RAL 9010
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tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

nabízené možnosti řešení zárubní:

nabízené možnosti řešení zárubní:

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY

Obložkové zárubně jsou dodávány
Směr otvírání
ve stejných povrchových úpravách
OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
a dekorech jako dveře. K bílým
Levá zárubeň
Pravá zárubeň
PRO FALCOVANÉ DVEŘE
OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
lakovaným dveřím standardně
OŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE
PRO FALCOVANÉ DVEŘE dodáváme bílou kašírovanou zárubeň.
K profilovaným dveřím Classic se
strukturou dřeva dodáváme zárubeň
Závěs (pant)
povrch nikl
Pantová obložka
3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny
do kovové zárubně. Případně v HPL
Pantový
Těsnění
laminátu na poptání.
díl

Pantová obložka
Pantový díl

Směr otvírání

Těsnění
Ostění

Levá zárubeň

Záklopová obložka

STAVEBNÍ OTVORY

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.
označ.rozměr ostění označ. rozměr ostění označ. rozměr ostění
7 70 - 80 mm
14 135 - 155 mm
22 215 - 235 mm
8 80 - 90 mm
15 145 - 165 mm
24 235 - 255 mm
9 90 - 100 mm 16 155 - 175 mm
26 255 - 275 mm
10 95 - 115 mm
18 175 - 195 mm
28 275 - 295 mm
12 115 - 135 mm 20 195 - 215 mm
30 295 - 315 mm

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:
60

70

80

90

100

110

125

145

165

šířka

760

860

960

1060

1160

1260

1410

1610

1810

výška

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

2047

šířka

700

800

900

1000

1100

1200

1350

1550

1750

Jmenovitý rozměr
Vnější rozměr
Stavební otvor

výška

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Stavební otvor PP

šířka

715

815

915

1015

1115

1215

1365

1565

1765

obložková zárubeň

výška

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

Vnitřní průchozí

šířka

608

708

808

908

108

1108

1258

1458

1656

rozměr

výška

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

Rozměr v polodrážce

šířka

630

730

830

930

1030

1130

1280

1480

1680

zárubně

výška

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

Vnější rozměr

šířka

646

746

846

946

1046

1146

1296

1496

1696

standardních dveří

výška

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

Rozměr standardních

šířka

620

720

820

920

1020

1120

1270

1470

1670

dveří v polodrážce

výška

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1124 x 2031

1026 x 1975

čistý průchod
po osazení
zárubně D x J

celkové rozměry
otočné zárubně
E x H*

602 x 2100
702 x 2100
802 x 2100
902 x 2100
1002 x 2100

724 x 2161
824 x 2161
924 x 2161
1024 x 2161
1124 x 2161

C – šířka dveřního křídla

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

Záklopová obložka

S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro
montáž obložkové zárubně.
dveře.
šíře
PP zárubeň
šířka viz vlevo + 15 mm
60 700 mm
výška viz vlevo + 10 mm
70 800 mm
80 900 mm
90 1000 mm
výška 2020 mm

1002 x 1970

E – celková šířka zárubně

Zárubeň se spojem
na tupo

ROZMĚRY OSTĚNÍ

standardní rozměr

L – výška dveřního křídla

Skryté panty

Zárubeň se spojem
na pokos

celkové rozměry

Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje
prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí
zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře,
tak pro posuvné dveře na zeď.
Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto
je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem,
kterému doporučujeme svěřit i montáž.

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem
a s bočním světlíkem
Zárubeň s nadsvětlíkem

Zárubeň s bočním
světlíkem

tloušťka

Obklad kovové zárubně (OKZ) se
záklopovou obložkou je určen pro obklad
standardních kovových zárubní. Tento
typ zárubně se do průchozího otvoru
usazuje kolem původní kovové zárubně
a umožní tak renovaci zárubní bez
hrubých bouracích a stavebních prací.
OKZ se vyrábí přímo na míru danému
stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba
přiložit zaměřovací protokol. Pokud
je původní zárubeň přesně zazděná
a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi
standardních rozměrů, ale velmi často
je potřeba vyrobit atypické dveře!
Vzhledem ke konstrukci OKZ je
možné, že na dveře nepůjde osadit
klika s rozměrnější rozetou (z našeho
sortimentu např. klika Entero)

OKZ

ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ Detail
AKTIVE 25/15 pro dřevěné dveře výška 2100 mm

Detail

Pravá zárubeň

Polyuretanová
pěna

Polyuretanová
pěna

čistý průchod

ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

po osazení
zárubně
dveřního
dveřního křídla 2-dílné, nepožární, protipožární výška
Zárubeň
určená prootočné
osazení
přímodřevěného
do zděné
nebo
zárubně D x J
E x H*
křídla C x L
– polodrážkového
1970 mm, s drážkou a PVC těsněním,
sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu
602 x 1970
724 x 2031
626 x 1975
zesílení zárubně pro samozavírač
s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým
702 x 1970
824 x 2031
726 x 1975
zámkem,
jsou dveře v924
jedné
stěnou
802 x 1970
x 2031rovině se 826
x 1975a otvírají se 40
k sobě
pohledové strany.
902 xz1970
1024 x 2031
926 x 1975

Bez polodrážky

Otvor a kotevní plech
pro skrytý závěs (pant)

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Skryté zárubně

PRO
DVEŘE
JAPBEZFALCOVÉ
915 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE
25/15 pro dřevěné dveře výška 1970 mm

Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní
OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře
PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE
jsou v jedné rovině s obložkou.

Ostění
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OKZ

J – čistá průchozí výška zárubně

směr otvírání

standardní rozměr
C – šířka dveřního křídlatloušťka
L – výška dveřního
křídla
dřevěného dveřního
dveřního
křídla
křídla C x L E – celková šířka
– zárubně
polodrážkového
H – celková výška zárubně

626 x 2105
726 x 2105
826 x 2105
926 x 2105
směr
1026
x otvírání
2105

D – čistá průchozí šířka zárubně
J – čistá průchozí výška zárubně

40

1-dílné, nepožární, protipožární výška 1970
+ 30 mm pro zapuštění do podlahy,
s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr
základní barvou, zesílení zárubně pro
samozavírač

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm
* vnější rozměr zárubně včetně L kotev

Směr otvírání

pravá zárubeň

Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.
Levá
zárubeň
Pravá
levározměry
zárubeň
pravázárubeň
zárubeň
zárubeň
Doporučené
hrubého stavebního
otvoru do zděných systémů jsou H + 10levá
mm
x E + 20 mm.
U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou
nabízíme i dvoukřídlou variantu Aktive 40/00 pro šířky průchodu 1250–2050
tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

nabízené kování:

nabízené kování:

COMPACT LINE
mm.

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ
ZÁRUBNĚ
7
2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

• pant tectus 340 • pant Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovatelný M&t • protiplech
• pant tectus 340 • pant Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovatelný M&t • protiplech
magnetický neregulovatelný M&t • magnetický protiplech pro dveře Sapeli • magnetický
magnetický neregulovatelný M&t • magnetický protiplech pro dveře Sapeli • magnetický
protiplech zkrácený pro dveře Sapeli • magnetický zámek cylindrický, dózický, WC protiplech zkrácený pro dveře Sapeli • magnetický zámek cylindrický, dózický, WC
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PRO REVERZNÍ DVEŘE
8
Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo
sádrokartonové příčky (nutno specifikovat).
V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty
a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině
se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.

Záklopová obložka

Zárubeň s bočními
světlíky

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Ostění

Zárubeň s nadsvětlíkem
a bočním světlíkem

Kovová
zárubeň

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu
tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač,
černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň
minerální vatou.

Těsnění

Zárubeň s nadsvětlíkem
a bočními světlíky

Falcová
obložka

Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto
doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU. Standardní odstíny
jsou nejčastěji používané odstíny RAL 1013, 7001, 7016, 7021, 7024,
7035, 8011, 9005, 9010, 9016. Ostatní odstíny za příplatek. Zárubně
Levá izárubeň
Pravá zárubeň
nabízíme
dvoukřídlou variantu
Aktive 25/15 pro šířky průchodu 1250–2050 mm.
pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.
Směr otvírání
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KOVÁNÍ

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

KLIKY DOORNITE

LENKA nerez

oválný štít

KLIKY NEREZ

hranatá
bez
překrytky

MARTA nerez

kulatá rozeta

oválný štít

ENTERO nerez
čtvercová rozeta

PROMO nerez
čtvercová rozeta

SENZA nerez
čtvercová rozeta

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

MORGAN nerez
čtvercová rozeta

Dvoukřídlé dveře dodáváme:
- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v mezimírách:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické
Nejužší pasivní křídlo má šířku 40
- plné nebo s prosklením vertika.

MORGAN nerez
kulatá rozeta

kulatá rozeta

kulatá
s překrytkou

AGÁTA nerez

oválný štít

BEÁTA nerez

kulatá rozeta

KLIKY SNi

ENTERO SNi
čtvercová rozeta

oválný štít

EVA nerez

kulatá rozeta

KLIKY TIN-K

DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta

LUSY nerez
kulatá rozeta

LUSY nerez
čtvercová rozeta

KVADRA nerez
čtvercová rozeta

JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta

PANTY

PANT KULATÝ Tin-K

PANT MINI Sni

ROZETY

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BURAK SNi
kulatá rozeta

CHROM

ENTERO
klika/madlo

OKOPOVÉ PLECHY

SICURA
klika

KOVÁNÍ

VĚTRACÍ MŘÍŽKA
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm
(pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří
460 x 135 mm
(plast - bílá, šedá, hnědá, dub,
javor, olše)
Vzdušníky do dveří
(plast - bílá, hnědá)

DENY
kulatá rozeta

WC
hranatá

Pozn: U bezpečnostního kování je
třeba určit orientaci levá/pravá.

Plastová

Klika s otevíráním na kartu

BÁRA stříbrná
čtvercová rozeta

SATINOVANÉ

PRŮHLEDNÉ

KŮRA ČIRÁ

SCREEN

CHINCHILLA

MASTERCARRE

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.
S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)
Dózický

Cylindrický (FAB)

WC

S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)
Dózický

Cylindrický (FAB)

Magnetický zámek
do bezfalcových dveří
– dózický nebo WC,
rozteč 90 mm
– cylindrický (FAB),
rozteč 85 mm
– v černé nebo stříbrné
barvě

WC

ALU větrací mřížka

Magnetický zámek
do polodrážkových dveří
– dózický, WC, cylindrický
(FAB), rozteč 72 mm
– v černé nebo stříbrné
barvě

Dveře s velkým prosklením doporučujeme
z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným
bezpečnostním sklem třídy 1, případně
speciálním sklem Connex v čiré či mléčné
variantě (nelze osadit do dveří CLARA).

NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex

PANIKOVÉ ZÁMKY
Zámek klika/klika,
SSF 20 APD,
72 mm, vč. čtyřhranu
(pouze ve směru úniku)

BÁRA bílá
čtvercová rozeta

SICURA
klika/madlo

MAGNETIC
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SICURA
madlo

KUKÁTKO

ZÁMKY

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)

BÁRA Tin-K
čtvercová rozeta

HOTELOVÉ
WC
hranatá

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

FAB SMART PLUS
(protipožární)

cylindrická WC
kulatá
kulatá

KOVÁNÍ

SOGUT SNi
kulatá magnetická rozeta

NOVINKA DOORNITE

dózická
kulatá

KLIKY
LUSY Tin-K
čtvercová rozeta

JAMESON nerez
kulatá rozeta

bezpečnostní

LUSY
klika/madlo
GARANTI SNi
čtvercová rozeta

NOVA nerez
kulatá rozeta

SKLA

Zámek klika/klika
nebo koule,
ASSA ABLOY N1100,
72 mm, vč. čtyřhranu
nebo redukce
(obousměrně)

Zámek klika/koule,
SSF 20 APE, 72 mm,
vč. redukce
(pouze ve směru úniku)

CISA ANTIPANIC APH3
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SLAĎTE DVEŘE S PODLAHOU

Dub Nord
přírodní

Dub Zermatt
pískově béžový

Dub Bardolino
šedý

Dub Predia
přírodní

Dub
Bardolino

Dub
křídový

Dub Asgil
medový

Dub Amiens
světlý

Dub Soria
bílý

Dub Soria
světle šedý

Dub Soria
přírodní

Dub Soria
šedý

Dub Galway
přírodní

Dub Waltham
bílý

Dub Valley
přírodní

Dub Sherman
Sogniac hnědý

Dub
Hamilton

Dub Hamilton
přírodní

Dub Valley
kávový

Dub Valley
kouřový

DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava
e–mail: info@doornite.cz
www.doornite.cz

