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CPL laminát standard dub corbridge ALU vertika sklo satinované

DVEŘE CLARA HQ lak bílý

bílé lakované dveře s 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem, polomat,
UV vytvrzování, 3x broušeno

Dostupné typy skel: satinované, průhledné
POSUVNÝ KOMPLET
jednokřídlé
dvoukřídlé
dorazový hranol

Quatro CLARA
Dakota CLARA
Tampa CLARA
Bordeaux CLARA
PLNÉ

PLNÉ PP

VERTIKA

LINEA

3/4

QUATRO

4/5
PLNÉ

Kompletní přehled cen v podrobném Ceníku.

PLNÉ PP VERTIKA LINEA

DAKOTA
PLNÉ

PLNÉ PP SKLO 4/4 PLNÉ

TAMPA
PLNÉ PP SKLO

BORDEAUX
PLNÉ

PLNÉ PP VERTIKA

ZÁRUBEŇ

PP NA TUPO OKZ

zasklení s černými zasklívacími
rámečky
zasklení s ALU rámečkem
(Vertika, Linea)
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2/3

3/4

LINEA

VERTIKA

VERTIKUS

SUPERIOR

QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

ALU II

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

4/5

PANORAMA

DOMINANT

ALU Linea

dub halifax

bardolino horizontální

borovice finská
horizontální

borovice švédská
horizontální

dub přírodní
horizontální

fleetwood lávověšedý
horizontální

antracit

authentic

bardolino

bílá premium

borovice finská

borovice švédská

alpský ořech

borovice bělená

buk

dub

dub elegant

dub grand

CPL PREMIUM

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

FÓLIE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL
laminát, fólie, 3D fólie (polypropylen), BASIC
bílý lak
Zasklívání: 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 DELUXE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

CPL STANDARD
fleetwood lávověšedý

fleetwood šampaňský

halifax tabákový

jilm bílý

buk přírodní

dub přírodní

hruška

natural

nebraska

buk

dub corbridge

olše

ořech

3D FÓLIE

dub kubánský

KA

NOVIN

bílá pór

jasan

bílá

dub siena

dub sonoma

dub šedý

dub ryflovaný

dub tmavý

olše

ořech

ořech rustikální

odstín: bílá EGGER W980
(další dekory na
objednávku - viz Ceník)

BASIC BÍLÝ LAK

šedá

HPL

prachově šedá

malaga

bílá
(odstín Doornite Bílá 1,
nástřik v odstínech RAL
- cena viz Ceník)
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PROFILOVANÉ DVEŘE
SÉRIE CLASSIC

DAKOTA

OREGON

BORDEAUX

TAMPA

Vertika

OCTAVIANUS

BRITANNIA

OREGON sklo

ořech rustikální

sklo

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

4

TROJA

AULIDA

ELIDA

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

sklo

borovice bělená

borovice bělená

bílá

bílá

BORDEAUX Vertika TAMPA sklo

CALEDONIA

panel
ořech rustikální

- 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

DAKOTA sklo 4/4

NOVĚ DOSTUPNÉ V DEKORU BÍLÁ*

dub sonoma

Linea

SOCRATES

dub šedý

plné

CLAUDIUS

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

dub šedý

QUATRO

povrch se strukturou
dřeva (pór), bílý lak

dub sonoma

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

RÁMOVÉ DVEŘE

panel

SPECIÁLNÍ DVEŘE

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

VICTORIA

borovice bělená

dub šedý

dub sonoma

ořech rustikální

sklo

panel

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

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře
speciálně vyvinuty 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

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

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 - viz výše LUME EXTRA)

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, HPL, RAL

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

PROSKLENÉ PP DVEŘE

bílá

AQUA DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ 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

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

PLNÉ

1/3

2/3

VERTIKA

3/4

LINEA

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

KLIMA DVEŘE
- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou
vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou.
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností
(byt/garáž, byt/chodba).
- není 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

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

-

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

OCELOVÉ DVEŘE
Konstrukce:
Plocha: 2 ocelové korpusy – pozink. plech 0,5 mm,
Výplň: polystyren tepel. odpor Rmat (m2 K/W 1,1), dveře RAL
(Komaxit) - minerální vata
Výztuha v hraně, 3 závěsy, zámek v kov. kontejneru. Spodní hrana
uzavřena U-profilem z plechu tl. 1 mm
Tloušťka 40 mm, rozměry dle ČSN , rozteč zámku 72 mm.
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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C – šířka dveřního křídla
– výška dveřního křídla
mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3L mm,
mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm

* vnější rozměr zárubně včetně L kotev

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá
průchozí
zárubně
Standardní čistý průchod je 1958, 1970,
2088
a výška
2100
mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H + 10 mm x E + 20 mm
U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončeno
tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

směr otvírání

Zárubeň určená pro osazení
směr otvírání
přímo do zděné
pravá zárubeňnebo
levá zárubeň
pravá zárubeň
sádrokartonové příčky (nutno
nabízené
možnosti
řešeníZÁRUBEŇ
zárubní:
nabízené
možnosti
řešení
zár
JAP 915
SKRYTÁ
AKTIVE 25/15 pro dřevěné dveře
výška
1970
mm
specifikovat).
V
kompletu
nabízené
kování:
čistý průchod
celkové rozměry
standardní rozměr nabízené kování:
tloušťka
s bezfalcovými
dveřmi, skrytými
• pant
340 • pant Ceam
1130 • protiplech
regulovatelný
M&t • protiplech
• pantdveřního
tectus 340křídla
• pant Ce
potectus
osazení
otočné
zárubně magnetický
dřevěného
dveřního
panty a magnetickým
magnetický
M&t • magnetický
protiplech prokřídla
dveře Sapeli
magnetický
neregulovatelný
zárubněneregulovatelný
DxJ
E x H*
C x L • magnetický
– polodrážkového
zámkem,protiplech
jsou
dveře
v
jedné
zkrácený pro dveře Sapeli • magnetický zámek cylindrický, dózický, WC protiplech zkrácený pro dve
602 x 1970
724 x 2031
626 x 1975
rovině se stěnou
a otvírají se824 x 2031
702 x 1970
726 x 1975
8
8
k sobě z pohledové
802 x 1970 strany. 924 x 2031
826 x 1975
40
902 x 1970
1002 x 1970

Pantová obložka
Pantový
díl

Těsnění

čistý průchod
po osazení
zárubně D x J

Detail

Zárubeň se spojem
na pokos

Záklopová obložka

1024 x 2031
1124 x 2031

Zárubeň se spojem
na tupo

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

celkové rozměry
otočné zárubně
E x H*

standardní rozměr
dřevěného dveřního
křídla C x L

724 x 2161
824 x 2161
924 x 2161
C – šířka dveřního křídla
1024 Lx– 2161
výška dveřního křídla
celková šířka zárubně
1124 Ex– 2161

H – celková výška zárubně

626 x 2105
726 x 2105
826 x 2105
926 x 2105
1026 x 2105

tloušťka
dveřního křídla
– polodrážkového

Detail

40

čistá průchozí šířka zárubně
mezera mezi zárubní a dveřním křídlem jeD3–mm,
mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm

* vnější rozměr zárubně včetně L kotev

směr otvírání

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.

EVĚNÁ ZÁRUBEŇ
VANÉ DVEŘE
bez polodrážky

Otvor a kotevní plech
pro skrytý závěs (pant)

Pantová obložka
Pantový díl

směr otvírání

Těsnění
Ostění

levá zárubeň

pravá zárubeň

Polyuretanová
pěna
Záklopová obložka

ROZMĚRY OSTĚNÍ
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

J – čistá průchozí výška zárubně

čistý průchod je DVEŘE
1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm
PROStandardní
REVERZNÍ
Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H + 10 mm x E + 20 mm

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY
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926 x 1975
1026 x 1975

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

Ostění
Polyuretanová
pěna

H – celková výška zárubně

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

Obložkové zárubně jsou dodávány
směr otvírání
ve stejných povrchových úpravách
a dekorech jako dveře. K bílým
levá zárubeň
pravá zárubeň
lakovaným dveřím standardně
dodáváme bílou kašírovanou zárubeň.
K profilovaným dveřím Classic se
strukturou dřeva dodáváme zárubeň
OBLOŽKOVÁ
DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
určeny
OŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ3D bílá pór. Dveře HPL jsou
do
kovové
zárubně.
Případně
v
HPL
PRO
BEZFALCOVÉ
DVEŘE
RO FALCOVANÉ DVEŘE
laminátu na poptání.
Závěs (pant)
povrch nikl

E – celková šířka zárubně

STAVEBNÍ OTVORY
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

sm

U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončeno
nabízíme i dvoukřídlou variantu Aktive 40/00 pro šířky průchodu 1250
tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení

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

POSUVNÉ DVEŘE
NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

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.

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava

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

ALU POSUV

DO POUZDRA

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 dezénu 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.

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
dozický
zámek

MUŠLE ENTERO WC

MUŠLE ENTERO

MUŠLE OVÁLNÁ

MUŠLE MINIMAL SNi

MUŠLE MINIMAL SNi

MUŠLE MINIMAL Tin-K

MUŠLE MINIMAL Tin-K

cylindrický
zámek

WC
zámek

MUŠLE OVÁLNÁ chrom

Záklopová obložka

Ostění

MUŠLE DOORNITE
HRANATÁ nerez

MUŠLE DOORNITE
HRANATÁ černá

MUŠLE DOORNITE
HRANATÁ
S OVÁLNÝM
OTVOREM nerez

MUŠLE DOORNITE
HRANATÁ
S OVÁLNÝM
OTVOREM nerez WC

Kovová
zárubeň

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle
Těsnění
Falcová
obložka

chrom
(k oválné
mušli)

tichý doraz
do garnýže

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)
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KOVÁNÍ
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

LUSY nerez
kulatá rozeta

LUSY nerez
čtvercová rozeta

SENZA nerez
čtvercová rozeta

MORGAN nerez
čtvercová rozeta

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

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

SATINOVANÉ

PRŮHLEDNÉ

ENTERO

KŮRA ČIRÁ

SCREEN

CHINCHILLA

MASTERCARRE

HOTELOVÉ
KOVÁNÍ

WC
hranatá

KOVÁNÍ

SICURA
madlo

SICURA
klika

SICURA
klika/madlo
DENY
kulatá rozeta

ENTERO

klika/madlo

cylindrická WC
kulatá
kulatá

MAGNETIC
SOGUT SNi
kulatá magnetická rozeta

SKLA

dózická
kulatá

KLIKY
LUSY Tin-K
čtvercová rozeta

JAMESON nerez
kulatá rozeta

bezpečnostní

LUSY
klika/madlo
GARANTI SNi
čtvercová rozeta

NOVA nerez
kulatá rozeta

WC
hranatá

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

Klika s otevíráním na kartu

PRODEJCE

