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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)
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
pevná dřevěná): dveře v barevném provedení rETrO/ LIMba / kolekce IV, VI - čepové 
šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - 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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

„medová plástev” plná dřevotříska

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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n KŘÍDLA ETIUDA Lux (verze+ceny) n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) (verze b0) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) (verze b0) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze a01, 
a02, a03) 10 / 12,00

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím, netýká se verze a01, a02, a03)

8 / 9,60

ventilační seříznutí (verze b0, b1, b2, b3) 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium (netýká se verze a01) viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá 
okénka (verze b0), možnosti ventilace  viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

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

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
světlý dub limba buk rustikální dub javor evropský dub

kolekce I kolekce II kolekce III

350 351 352
grafit marrone nero

kolekce IV

kolekce VI

612 622
Sahara b KONGO b

a01  a02  a03

293 / 351,60 293 / 351,60 293 / 351,60

b0 b1 b2 b3

185 / 222,00 256 / 307,20 256 / 307,20 256 / 307,20
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VERTIGO Lux

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám z lepeného vrstveného dřeva, rámy a výplň dýhované přírodní tapetou 
přírodní ořech, limba, evropský dub, kolekce rETrO, LIMba

n ZASKLENÍ
 ∙ kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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, ZP a MDF)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”, „90” – 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

bEZFaLCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový 
knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (Wb) - rozteč 85 mm

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

n ROZmĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”,„70”, „80”, „90”
 ∙ dvoukřídolvé: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, 
„70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

NOVINKA
n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD) nastavitelná  VErTIGO

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUODUO

DUO



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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W00 W0SD W02 W02S1 W02S2
FaLCOVÝ SYSTÉM 286 / 343,20 286 / 343,20 323 / 387,60 323 / 387,60 323 / 387,60

bEZFaLCOVÝ 
SYSTÉM DUO 323 / 387,60 323 / 387,60 360 / 432,00 360 / 432,00 360 / 432,00

W03 W03S1 W03S2 W03S3
FaLCOVÝ SYSTÉM 323 / 387,60 323 / 387,60 323 / 387,60 323 / 387,60

bEZFaLCOVÝ 
SYSTÉM DUO 360 / 432,00 360 / 432,00 360 / 432,00 360 / 432,00

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

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

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

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dedikovaná zárubeň Vertigo (pouze bezfalcový 
systém) viz str. 124

posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu, 
systém Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

n KŘÍDLA VERTIGO Lux (verze+ceny) n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

dedikovaná zárubeň Vertigo 
(pouze bezfalcový systém)

profil rámečku

sposób łączenia panelu i opaski

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.

312 334 390
limba evropský dub přírodní ořech 

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba - dýha limba

kolekce I kolekce III
NOVINKa

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.
Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.
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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 (+/-2 mm)
 ∙ šířka zasklení W7S, W7a - 71 mm, W8S, W8a - 210 mm, 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 nastavitelná ZP) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” – 3 ks) 
(do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) 

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 112-127.

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)

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná nebo pevná kovová



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”) +20%

výplň z plné dřevotřísky (pouze vzory W1-W9) 39 / 46,80

doplňkový rám (pouze u vzorů W1-W9) 8 / 9,60

zesílení pod dveřní zavírač - netýká se vzorů 
W1S-W9S, W1a-W9a 10 / 12,00

ventilační seříznutí (pouze vzory W1-W9) 19 / 22,80

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

8 / 9,60

posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém 
Premium (netýká se verze W7S, W7a) viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

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
322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80 322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80

W9 W9S W9a
322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80

W1 W1S W1a W2 W2S W2a
322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80 322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80

W3 W3S W3a W4 W4S W4a
322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80 322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80

W5 W5S W5a W6 W6S W6a
322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80 322 / 386,40 404 / 484,80 404 / 484,80

detail skla bIraIN bílé
(W7S, W8S, W9S)

detail skla aSTrO
(W1S–W6S)

detail skla bílé mat
(W1a–W9a)

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario

n ZÁRUBNĚ

n VýPLNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

FALCOVÝ
SYSTÉM

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

DUO

DUO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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; 
bezbarvá kůra - VErZE 03 SD

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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) 
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná): dveře v 
barevném provedení rETrO/ LIMba / kolekce VII - čepové šroubované – regulovatelné; 
dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60”, „70”, „80” - 2 ks, „90” - 3 
ks)

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („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”

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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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 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

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

8 / 9,60

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule):

verze 03SD, 02S6, D01 56 / 67,20

verze bS, D03 23 / 27,60

verze C, 02SM 15 / 18,00 

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

ZVUKOVĚ IZOLaČNÍ DVEŘE - str. 98-101

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

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.

n PROfILY RÁmEČKŮ

DECO Lux

DECO Lux Soft, 
DECO Lux Soft Vario

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 

311 312 323 326 332 334
světlý dub limba rustikální dub buk javor evropský dub

kolekce I

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba - dýha limba

kolekce II kolekce III

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa

bS1 bS2 bS3 bS4
KOLEKCE I 153 / 183,60 173 / 207,60 193 / 231,60 214 / 256,80

KOLEKCE II 159 / 190,80 179 / 214,80 200 / 240,00 220 / 264,00
KOLEKCE III 172 / 206,40 193 / 231,60 213 / 255,60 233 / 279,60

KOLEKCE VII 212 / 254,40 245 / 294,00 265 / 318,00 285 / 342,00
rETrO - dýha dub 212 / 254,40 245 / 294,00 265 / 318,00 285 / 342,00

LIMba – dýha limba 212 / 254,40 245 / 294,00 265 / 318,00 285 / 342,00

C01 C02 C03 D01 D03
KOLEKCE I 153 / 183,60 173 / 207,60 193 / 231,60 193 / 231,60 173 / 207,60

KOLEKCE II 159 / 190,80 179 / 214,80 200 / 240,00 200 / 240,00 179 / 214,80
KOLEKCE III 172 / 206,40 193 / 231,60 213 / 255,60 213 / 255,60 193 / 231,60

KOLEKCE VII 212 / 254,40 245 / 294,00 265 / 318,00 265 / 318,00 245 / 294,00
rETrO - dýha dub 212 / 254,40 245 / 294,00 265 / 318,00 265 / 318,00 245 / 294,00

LIMba – dýha limba 212 / 254,40 245 / 294,00 265 / 318,00 265 / 318,00 245 / 294,00

00 02 SM 03 SD 02 S6
KOLEKCE I 132 / 158,40 145 / 174,00 169 / 202,80 208 / 249,60

KOLEKCE II 139 / 166,80 153 / 183,60 177 / 212,40 218 / 261,60
KOLEKCE III 152 / 182,40 167 / 200,40 194 / 232,80 239 / 286,80

KOLEKCE VII 185 / 222,00 212 / 254,40 252 / 302,40 290 / 348,00
rETrO - dýha dub 185 / 222,00 212 / 254,40 252 / 302,40 290 / 348,00

LIMba – dýha limba 185 / 222,00 212 / 254,40 252 / 302,40 290 / 348,00



56

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná)

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („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

SEmPRE Lux

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

n TYPY 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 matné bílé matné hnědé grafit satén

311, 312, 323, 334, 332,  
370, 371, 380, 381, 382, 383, 611 x

350 x

351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 x

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

DUO

DUO

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)
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n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

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

panel - vodorovná kresba, 
dveřní výplň - vodorovná kresba

panel - vodorovná kresba, 
dveřní výplň - vodorovná kresba

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

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

SEMPrE Lux 
verze W02P-W02a, W03P-W03a

kolekce VI

404 405
tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba - dýha limba

611 621
Sahara a KONGO a

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa

W00 W01 W04 W05
barEVNÉ PrOVEDENÍ 311; 323 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80

barEVNÉ PrOVEDENÍ 312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60

W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02a
barEVNÉ PrOVEDENÍ 311; 323 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80

barEVNÉ PrOVEDENÍ 312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
barEVNÉ PrOVEDENÍ 311; 323 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80 269 / 322,80

barEVNÉ PrOVEDENÍ 312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” 
– 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná) 

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („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

SEmPRE Lux Alu

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

n TYPY ZASKLENÍ SEmPRE Lux Alu
VZOr / DrUh SKLa vzor W02-W02a; W03-W03a - tloušťka 4 mm

barVY matné bílé matné hnědé grafit satén

311, 312, 323, 334, 332, 370, 371,  
380, 381, 382, 383, 611, x

350 x

351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 x

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

DUO

DUO

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)
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n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

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

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

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

dřevěný rám obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem

n PROfIL DVEŘÍ

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

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

SEMPrE Lux alu 
verze W02P-W02a, W03P-W03a

kolekce VI

404 405
tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba - dýha limba

611 621
Sahara a KONGO a

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa

W02P W02 W02S1
barEVNÉ PrOVEDENÍ 311; 323 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20

barEVNÉ PrOVEDENÍ 312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  

383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621
425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00

W02S2 W02S3 W02S4 W02a
barEVNÉ PrOVEDENÍ 311; 323 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20

barEVNÉ PrOVEDENÍ 312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  

383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621
425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00

W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03a
barEVNÉ PrOVEDENÍ 311; 323 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20 386 / 463,20

barEVNÉ PrOVEDENÍ 312; 332; 334; 350;  
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;  

383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621
425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00 425 / 510,00
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná) 

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („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

SEmPRE Inserto

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

DUO

DUO

DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)
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n KŘÍDLA SEmPRE Inserto (verze+ceny)

W01 W02
367 / 440,40 367 / 440,40

W03 W04 W05

367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

n DOPLŇKY

rozměr „100” +20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

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

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

panel se strukturovanřm 
povrchem, sklo

panel se strukturovaným povrchem

dýhovaná deska, panel se 
strukturovaným povrchem
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; „90” – 3 ks) 
(do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („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

SEmPRE Sense

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná DIN Duo (ZD) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

DUO DUO

DUO
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rozměr „100” +20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

n KŘÍDLA SEmPRE Sense (verze+ceny) n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

dýhovaná deska

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.

W01 W02 W03 W04

367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

W05 W06 W07 W08

367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40
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n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami pokrytý dýhou, panely a výplně 
dýha přírodní dub s 3D efektem

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

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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, ZP a MDF)
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60”, „70”, „80”, „90” – 3 ks) (do zárubně 
nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

bEZFaLCOVÝ SYSTÉM
 ∙ magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový 
knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (Wb) - rozteč 85 mm

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

ROZmĚRY KŘÍDEL
 ∙ jednokřídlové: „60”,„70”, „80”, „90”
 ∙  dvoukřídolvé: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, 
„80+80”, „80+90”, „90+90”

SEmPRE Gravi

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

NOVINKA
n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI) nastavitelná DIN Duo (ZD)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

DUODUO

DUO
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struktura povrchu 
SEMPrE GraVI

n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

n KŘÍDLA SEmPRE Gravi (verze+ceny)

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.

W01 W02 W03

367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,4

W04 W05 W06

367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,4

n ZASKLENÍ

bílá mat hnědá mat

334
evropský dub

kolekce III

rETrO - dýha dub

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rozměr „100” +20%

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7
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SEmPRE Verse

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými hDF deskami s dýhovaným 
povrchem nebo s povrchovou úpravou LaMISTONE CPL, 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)
 ∙ volitelně kalené sklo: bílé matné, hnědé matné, grafit satén (vzor W05)
 ∙ volitelně kalené sklo: bílé sklo (vzor W01-W04)
n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
FaLCOVÝ SYSTÉM

 ∙ 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) 
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná 
Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení 
rETrO/ LIMba / kolekce IV  - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, 
II, III, LaMISTONE CPL/SILKSTONE - čepové šroubované; („60”, „70”, „80” - 2 ks, „90” - 3 ks)

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70”, „80”, „90” - 2 ks)

n ROZmĚRY KŘÍDEL
 ∙ POZOR: nevyrábí se v „60”
 ∙ 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 112-127.

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 4 mm kalené
vzor W05 - tloušťka 6 mm 

kalené

barVY decormat 
bílá

decormat 
hnědá

grafit 
satén

bílé 
matné

hnědé 
matné

grafit 
satén

258, 260, 276, 284, 288, 294, 296, 311, 312, 
323, 334, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611 x x

263, 265, 279, 292, 295, 297,  
351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 x x

293, 350 x x

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

FALCOVÝ
SYSTÉM

nastavitelná DIN (ZP)pevná DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

DUO DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)

DUO
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Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)

n KŘÍDLA SEmPRE Verse (verze+ceny) n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

W03P W01 W02 W03 W04
LaMISTONE CPL, 

SILKSTONE 256 / 307,20 330 / 396,00 330 / 396,00 330 / 396,00 330 / 396,00

DÝhOVaNÉ 293 / 351,60 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

W05 W06 W07 W08
LaMISTONE CPL, 

SILKSTONE 180 / 216,00 255 / 306,00 255 / 306,00 255 / 306,00

DÝhOVaNÉ 293 / 351,60 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

n ZASKLENÍ - bílé, hnědé

W06 - bílý bIraIN W08 - STaCCaTTOW07 - bLUr

W01
Decormat bílé, Decormat hnědé, 

grafit satén

W05
bílé matné, hnědé matné, 

grafit satén

W02-W04
Decormat bílé, 

Decormat hnědé
grafit satén

Verze W08 bílá / hnědá; W06, W07 bílá

n BAREVNÉ PROVEDENÍ

viz seznam zasklení - str. 131

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.

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

rozměr „100” +20%

ventilační seříznutí (týká se W50) 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

SILKSTONE Povrch s vlastnostmi LaMISTONE CPL, 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

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
bílá bílý dub ořech premium wenge

rám z lepeného vrstveného 
dřeva obložený dvěma 
hladkými hDF deskami 

s dýhovaným povrchem 
nebo povrchovou úpravou 

LaMISTONE CPL, SILKSTONE

n PROfIL DVEŘÍ

404 405
tmavý ořech světlý ořech

421 422 424
cappucino mokka teak

rETrO - dýha dub LIMba - dýha limba

276 279 284 288 292
polský dub ořech brazilský dub sibiřský javor royal kaštan royal

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

LAmISTONE CPL

kolekce VI

611 621
Sahara a KONGO a

SEMPrE Verse
verze W03P, W01, W02, W03, W04

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa
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SAHARA, KONGO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ VErZE a, b, C: dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými 
přírodní dýhou v barvě 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné  („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
pevná dřevěná)

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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

děrovaná 
dřevotříska  

plná dřevotříska
(volba)

FALCOVÝ
SYSTÉM
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n DOPLŇKY
příplatky k ceně vybraného modelu křídla

Sahara

KONGO

 a  b  C  D S0  D S1  D S2  D S3  D S4
173 / 207,60 189 / 226,80 204 / 244,80 298 / 357,60 298 / 357,60 298 / 357,60 298 / 357,60 298 / 357,60

n KŘÍDLA SAHARA, KONGO (verze+ceny)

výplň z plné dřevotřískové desky 
(verze a, b, C) 39 / 46,80

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

8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující 
samostatné zkrácení dveří 
do 90 mm) (verze a, b, C)

15 / 18,00

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

8 / 9,60

zesílení pod dveřní zavírač 
(verze a, b, C) 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro 
jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, 
na stěnu, Premium

viz str. 104-
107

doplňkové příslušenství: kryty na 
závěsy, volitelné zasklení, kulatá 
okénka (verze a, b, C), možnosti 
ventilace

viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

ZVUKOVĚ IZOLaČNÍ DVEŘE - str. 98-101
(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 D

VErZE a Sahara 611

VErZE C, D Sahara 613

VErZE b Sahara 612

VErZE a KONGO 621

VErZE C, D KONGO 623

VErZE b KONGO 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. 22

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

KOLEKCE VI
n BAREVNÉ PROVEDENÍ
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00 S1

KOLEKCE I 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE II 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE III 308 / 369,60 308 / 369,60

rETrO, LIMba 343 / 411,60 343 / 411,60

S2 S3 S4

KOLEKCE I 268 / 321,60 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE II 268 / 321,60 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE III 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60

rETrO, LIMba 343 / 411,60 343 / 411,60 343 / 411,60

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 bezbarvá 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná)

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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

FALCOVÝ
SYSTÉM
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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)

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

00 S1

KOLEKCE I 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE II 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE III 308 / 369,60 308 / 369,60

rETrO, LIMba 343 / 411,60 343 / 411,60

S2 S3 S4

KOLEKCE I 268 / 321,60 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE II 268 / 321,60 268 / 321,60 268 / 321,60

KOLEKCE III 308 / 369,60 308 / 369,60 308 / 369,60

rETrO, LIMba 343 / 411,60 343 / 411,60 343 / 411,60

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

311 312 326 323
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

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.

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)
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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 bezbarvá 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná)

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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

FALCOVÝ
SYSTÉM
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01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6
KOLEKCE I 252 / 302,40 305 / 366,00 252 / 302,40 305 / 366,00 252 / 302,40 305 / 366,00

KOLEKCE II 276 / 331,20 336 / 403,20 276 / 331,20 336 / 403,20 276 / 331,20 336 / 403,20
KOLEKCE III 289 / 346,80 351 / 421,20 289 / 346,80 351 / 421,20 289 / 346,80 351 / 421,20

rETrO, LIMba 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

04 04 S8 05 05 S8 06 06 S8
KOLEKCE I 252 / 302,40 305 / 366,00 252 / 302,40 305 / 366,00 252 / 302,40 305 / 366,00

KOLEKCE II 276 / 331,20 336 / 403,20 276 / 331,20 336 / 403,20 276 / 331,20 336 / 403,20
KOLEKCE III 289 / 346,80 351 / 421,20 289 / 346,80 351 / 421,20 289 / 346,80 351 / 421,20

rETrO, LIMba 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10
KOLEKCE I 252 / 302,40 305 / 366,00 252 / 302,40 305 / 366,00 252 / 302,40 305 / 366,00

KOLEKCE II 276 / 331,20 336 / 403,20 276 / 331,20 336 / 403,20 276 / 331,20 336 / 403,20
KOLEKCE III 289 / 346,80 351 / 421,20 289 / 346,80 351 / 421,20 289 / 346,80 351 / 421,20

rETrO, LIMba 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

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)

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

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

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

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

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
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

profil rámečku INTErSOLID profil rámečku INTErSOLID Soft

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)
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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 bezbarvá 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná)

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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

FALCOVÝ
SYSTÉM
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01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6
KOLEKCE I 256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20

KOLEKCE II 282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40
KOLEKCE III 295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60

rETrO, LIMba 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

04 04 S8 05 05 S8 06 06 S8
KOLEKCE I 256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20

KOLEKCE II 282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40
KOLEKCE III 295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60

rETrO, LIMba 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

07 07 S10 08 08 S10 09 09 S10
KOLEKCE I 256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20

KOLEKCE II 282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40
KOLEKCE III 295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60

rETrO, LIMba 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

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)

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, kulatá okénka (netýká se 10, 11), 
možnosti ventilace

viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

10* 10 S6* 11* 11 S8*
256 / 307,20 311 / 373,20 256 / 307,20 311 / 373,20

282 / 338,40 342 / 410,40 282 / 338,40 342 / 410,40

295 / 354,00 358 / 429,60 295 / 354,00 358 / 429,60

308 / 369,60 369 / 442,80 308 / 369,60 369 / 442,80

*k
 d

isp
oz
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 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

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

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

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
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba

profil rámečku INTErSOLID II

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)
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00 01S6* 01S10*

KOLEKCE I 295 / 354,00 386 / 463,20 386 / 463,20

KOLEKCE II 311 / 373,20 407 / 488,40 407 / 488,40

KOLEKCE III 358 / 429,60 468 / 561,60 468 / 561,60

rETrO, LIMba 389 / 466,80 489 / 586,80 489 / 586,80

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 bezbarvá 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) 
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná):  dveře 
v barevném provedení rETrO/ LIMba - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované 
dveře kolekce I, II, III - 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”

n VýPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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00 01S6* 01S10*

KOLEKCE I 295 / 354,00 386 / 463,20 386 / 463,20

KOLEKCE II 311 / 373,20 407 / 488,40 407 / 488,40

KOLEKCE III 358 / 429,60 468 / 561,60 468 / 561,60

rETrO, LIMba 389 / 466,80 489 / 586,80 489 / 586,80

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

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

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

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu viz str. 104-106

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

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

*nelze v rozměru „60”

ZVUKOVĚ IZOLaČNÍ DVEŘE - str. 98-101

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.

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
světlý dub limba buk rustikální dub

kolekce I kolekce II

332 334
javor evropský dub

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba – dýha limba
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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 bezbarvá 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) 
 ∙ závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná): dveře 
v barevném provedení rETrO/ LIMba - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované 
dveře kolekce I, II, III - 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”

n VýPLNĚ

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

„medová plástev” děrovaná 
dřevotříska 

(volba)

plná dřevotříska 
(volba)

VENA, GRAND Lux, mILENIUm Lux

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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00 01SM 01SD 01S6 01S10

KOLEKCE I 193 / 231,60 228 / 273,60 241 / 289,20 241 / 289,20 241 / 289,20

KOLEKCE II 203 / 243,60 240 / 288,00 254 / 304,80 254 / 304,80 254 / 304,80

KOLEKCE III 233 / 279,60 276 / 331,20 292 / 350,40 292 / 350,40 292 / 350,40

rETrO, LIMba 279 / 334,80 319 / 382,80 335 / 402,00 335 / 402,00 335 / 402,00

n DOPLŇKY

výplň z děrované dřevotřískové desky 30 / 36,00

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

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

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu viz str. 104-106

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace, kulatá okénka viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

profil rámečku VENa

ZVUKOVĚ IZOLaČNÍ DVEŘE - str. 98-101

00
KOLEKCE I 198 / 237,60

KOLEKCE II 209 / 250,80
KOLEKCE III 240 / 288,00

rETrO, LIMba 279 / 334,80

00 02SM 02SD 02S6 02S10
KOLEKCE I 198 / 237,60 235 / 282,00 249 / 298,80 249 / 298,80 249 / 298,80

KOLEKCE II 209 / 250,80 248 / 297,60 262 / 314,40 262 / 314,40 262 / 314,40
KOLEKCE III 240 / 288,00 284 / 340,80 301 / 361,20 301 / 361,20 301 / 361,20

rETrO, LIMba 279 / 334,80 305 / 366,00 335 / 402,00 335 / 402,00 335 / 402,00

profil ozdobné lišty 
MILENIUM Lux profil rámečku GraND Lux

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
javor evropský dub

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)

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)
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ARGENT

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ falcový systém
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma hladkými hDF deskami dýhovanými přírodní dýhou 
v barvě 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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné  („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
pevná dřevěná)

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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovová

děrovaná 
dřevotříska 

plná dřevotříska 
(volba)

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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n DOPLŇKY

výplň z plné dřevotřískové desky 39 / 46,80

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 50 mm) 8 / 9,60

doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení 
dveří do 90 mm) 15 / 18,00

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

8 / 9,60

zesílení pod dveřní zavírač 10 / 12,00

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti 
ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

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. 98-101

n KŘÍDLA ARGENT (verze+ceny)

DÝha V barEVNÉM PrOVEDENÍ VENGE DÝha V barEVNÉM PrOVEDENÍ bÍLÝ DUb

622 612

623 613

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.  
Uvedené barvy 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. 22

 W01 W02 W03

289 / 346,80 289 / 346,80 289 / 346,80

 

W07 W08 W09

289 / 346,80 289 / 346,80 289 / 346,80
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NOBLE I / NOBLE II

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém (NObLE) nebo bezfalcový systém DUO 
 ∙ dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými hDF deskami, výplň tvoří stabilizační 
vrstva se strukturou „medová plástev” (NObLE I)

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 
(NObLE I)

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM NObLE

 ∙ 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)
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM DUO

 ∙ bezfalcové závěsy kryté („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 112-127.

bezfalcový závěs nastavitelný krytý závěs do bezfalcových dveří

NOBLE
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUO

nastavitelná NObLE (Nb) pevná dřevěná bezfalcová nastavitelná Duo (DI)pevná Duo

DUO

DUO

DUONOBLE NOBLE

NOBLE DUO

nastavitelná DIN Duo (ZD)



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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n KŘÍDLA NOBLE I (verze+ceny) n DOPLŇKY

ventilační seříznutí 19 / 22,80

kalené sklo (cena 1 skleněné tabule):

matné bílé, matně hnědá (NObLE I) 56 / 67,20

matné bílé, matně hnědé (příplatek k ceně křídla) 
(týká se verzí W04, W09) (NObLE II) 75 / 90,00 

matné bílé, matně hnědé (příplatek za 1 sklo) – týká 
se ostatních zasklených verzí (NObLE II) 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena bezfalcové zárubně NObLE 
nebo cena bezfalcové zárubně DUO pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena bezfalcové zárubně 
NObLE nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlé 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

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

spodní bezfalcový závěs

magnetický zámek, 
zadlabaný

panel se strukturovaným povrchem

NOBLE

W01 W02 W03 W04
367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

n KŘÍDLA NOBLE II (verze+ceny)

W06 W07 W08 W09
367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

W01 W02 W03 W04 W05
367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40
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PASSO / PASSO Alto

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

n ZASKLENÍ
PASSO

 ∙ 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, mokka, teak, ořech 
premium, wenge

 ∙ VErZE W06, W07: kalené sklo bílé 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, mokka, teak, ořech premium, 
wenge

PASSO Alto
 ∙ 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, mokka, teak, ořech 
premium, wenge

 ∙ VErZE W07, W08, W09: kalené sklo bílé 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, mokka, teak, ořech 
premium, wenge

n STANDARDNÍ VYBAVENÍ
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM FIESTa

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

 ∙ bezfalcové závěsy („70”, „80”, „90” - 2 ks)
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM DUO
PASSO

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

 ∙ bezfalcové závěsy kryté („70”, „80”, „90” - 3 ks) 

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUOfIESTA

fIESTA
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

bezfalcový závěs nastavitelný krytý závěs do bezfalcových dveří

nastavitelná FIESTa (Fb)
pevná 
dřevěná bezfalcová nastavitelná Duo (DI)pevná Duo

DUO DUO DUOfIESTA fIESTA

nastavitelná DIN DUO (ZD)

n ROZmĚRY KŘÍDEL
 ∙ POZOr: nevyrábí se v „60” +”70”
 ∙ jednokřídlové: „70”; „80”; „90”
 ∙ dvoukřídlé: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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W01 W02 W03

LaMISTONE CPL 330 / 396,00 330 / 396,00 330 / 396,00
DÝhOVaNÉ 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

W04 W05 W06 W07

LaMISTONE CPL 330 / 396,00 330 / 396,00 330 / 396,00 330 / 396,00
DÝhOVaNÉ 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

n KŘÍDLA PASSO Alto (verze+ceny)

W01 W02 W03 W04

LaMISTONE CPL 441 / 529,20 441 / 529,20 441 / 529,20 441 / 529,20

DÝhOVaNÉ 478 / 573,60 478 / 573,60 478 / 573,60 478 / 573,60

W05 W06 W07 W08 W09

LaMISTONE CPL 441 / 529,20 441 / 529,20 441 / 529,20 441 / 529,20 441 / 529,20

DÝhOVaNÉ 478 / 573,60 478 / 573,60 478 / 573,60 478 / 573,60 478 / 573,60

n KŘÍDLA PASSO (verze+ceny) n DOPLŇKY

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky s děleným štítkem viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

*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.

magnetický zámek

široké panely

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

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

421 422 424
cappucino mokka teak

312
limba

kolekce I

332 334
javor evropský dub

kolekce III

258 260 263 265
bílá bílý dub ořech prémium wenge

rETrO - dýha dub LIMba – dýha limba

LAmISTONE* CPL

VYŠŠÍ VE STaNDarDNÍM PrOVEDENÍ O 20 CM

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)
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CALYPSO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém (FIESTa) nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM FIESTa

 ∙ 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)
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM DUO

 ∙ bezfalcové závěsy kryté („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 112-127.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUOfIESTA

fIESTA
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

bezfalcový závěs nastavitelný krytý závěs do bezfalcových dveří

nastavitelná FIESTa (Fb)
pevná 
dřevěná bezfalcová nastavitelná Duo (DI)pevná Duo

DUO DUO DUOfIESTA fIESTA

nastavitelná DIN DUO (ZD)



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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n BAREVNÉ PROVEDENÍ

W01 W02

367 / 440,40 367 / 440,40

W03 W04 W05

367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

n DOPLŇKY

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky s děleným štítkem viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

n KŘÍDLA CALYPSO (verze+ceny)

magnetický zámek

široké lišty

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 KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém (FIESTa) nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ 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
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM FIESTa

 ∙ 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)
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM DUO

 ∙ bezfalcové závěsy kryté („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 112-127.

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUOfIESTA

fIESTA
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

bezfalcový závěs nastavitelný krytý závěs do bezfalcových dveří

nastavitelná FIESTa (Fb)
pevná 
dřevěná bezfalcová nastavitelná Duo (DI)pevná Duo

DUO DUO DUOfIESTA fIESTA

nastavitelná DIN DUO (ZD)



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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n BAREVNÉ PROVEDENÍ

n KŘÍDLA SABIA (verze+ceny) n DOPLŇKY

ventilační seříznutí 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky s děleným štítkem viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

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.

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.

magnetický zámek

široké lišty

hluboká struktura dřeva na panelech

W01 W02 W03
367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

hluboká struktura dřeva
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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) 
 ∙ závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné  („60”, „70”, „80” – 2 ks; 
„90” – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), 
nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná rETrO (Zr), pevná dřevěná)

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 112-127.

nastavitelná DIN (ZP) nastavitelná POL-SKONE (ZZ) pevná dřevěná

nastavitelná rETrO (Zr) nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ) nastavitelná nebo pevná kovovánastavitelná Model 2000 (ZM)

FALCOVÝ
SYSTÉM



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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FM 00 FM Mb FM Db FM bb

357 / 428,40 477 / 572,40 538 / 645,60 558 / 669,60

FM 1D FM S3 FM S4

461 / 553,20 493 / 591,60 493 / 591,60

n KŘÍDLA fORm (verze+ceny) n DOPLŇKY

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

8 / 9,60

ventilační seříznutí 19 / 22,80

dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře 19 / 22,80

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, 
Premium viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné 
zasklení, možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky viz str. 142-145

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 DUO
 ∙ 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
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM DUO

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

 ∙ bezfalcové závěsy 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), antracit CPL (821) 
- 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 112-127.
nastavitelná Duo (FP)

nastavitelný krytý závěs do bezfalcových dveří

BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUO

DUO

DUO

pevná Duo

DUO

kryté laminátem CPL 0,15 mm v šedé barvě 222, antracit CPL 821 
nebo přírodní dýhou dub 334



Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%) 
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n KŘÍDLA L-PROjEKT (verze+ceny) n DOPLŇKY

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

8 / 9,60

posuvný systém do stěny/
pouzdra, na stěnu viz str. 104-106

doplňkové příslušenství: 
možnosti ventilace viz str. 130-133

kliky s děleným štítkem viz str. 142-145

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

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

n ZÁKLADNÍ BAREVNÁ PROVEDENÍ

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev + cena nastavitelné zárubně DUO pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x (cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev) + cena nastavitelné zárubně DUO pro dvoukřídlé dveře

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)

n BAREVNÉ VARIANTY

K1238 F7912 F7927 F2253
L-P 5S L-P 7S L-P 8S L-P 9S

0901PI 0901-WG 9417-WG 4447-6
L-P 14 L-P 17 L-P 18 L-P 21

222
šedý

821
antracit

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

NOVINKa

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6
Základní verze 
šedý CPL 222;  

antracit CPL 821
241 / 289,20 334 / 400,80 334 / 400,80 334 / 400,80 334 / 400,80 334 / 400,80 334 / 400,80

barevné volby - příplatek k základní verzi

L-P 9S (struktura) 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60

L-P 21 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60 93 / 111,60

L-P 7S (struktura) 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00

L-P 20G (lesk) 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00 130 / 15,00

L-P 9G (lesk) 149 / 178,8 149 / 178,8 149 / 178,8 149 / 178,8 149 / 178,8 149 / 178,8 149 / 178,80

L-P 14 149 / 178,80 149 / 178,80 149 / 178,80 149 / 178,80 149 / 178,80 149 / 178,80 149 / 178,80

L-P 17 152 / 182,40 152 / 182,40 152 / 182,40 152 / 182,40 152 / 182,40 152 / 182,40 152 / 182,40

L-P 8S (struktura) 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20

L-P 5G  (lesk) 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20

L-P 5S (struktura) 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20 186 / 223,20

L-P-18 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80 204 / 244,80
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VERTO

n KONSTRUKCE KŘÍDLA
 ∙ bezfalcový systém (FIESTa) nebo bezfalcový systém DUO
 ∙ rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou 
LaMISTONE CPL, 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
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM FIESTa

 ∙ 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)
bEZFaLCOVÝ SYSTÉM DUO

 ∙ bezfalcové závěsy kryté („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 DOPLŇKY

ventilační seříznutí (pouze tabule I, VI) 56 / 67,20

doplňkový dekorační prvek pro křídla VErTO – 2 lišty v barvě hliník na každou 
stranu, montované na svislý rám u skla 93 / 111,60

Posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (pouze v PL normě) viz str. 104-107

doplňkové příslušenství: kliky s děleným štítkem viz str. 142-145

bezfalcová verze Duo viz str. 6-7

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUOfIESTA

fIESTA
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

bezfalcový závěs nastavitelný krytý závěs do bezfalcových dveří

n ZÁRUBNĚ

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 112-127.

nastavitelná FIESTa (Fb)
pevná 
dřevěná bezfalcová nastavitelná Duo (DI)pevná Duo

DUO DUO DUOfIESTA fIESTA

nastavitelná DIN DUO (ZD)
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n KŘÍDLA VERTO (verze+ceny)

ventilační seříznutí

posuvný systém
speciální hliníkový prvek 

v posuvném systému

* 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.

I VI xx
SILKSTONE,  

LaMISTONE CPL 330 / 396,00 330 / 396,00 330 / 396,00

dýhované 367 / 440,40 367 / 440,40 367 / 440,40

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

01 02SKLENĚNÁ TabULE I
satén

01 02SKLENĚNÁ TabULE VI XX bEZbarVÁ

Ceny (EUr): bez DPH / s DPh (DPh 20%)

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
bílá bílý dub ořech premium wenge

LAmISTONE* CPL SILKSTONE*

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

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

276 279 284 288 292
polský dub ořech brazilský dub sibiřský javor royal kaštan royal

312
limba

kolekce I

332 334
javor evropský dub

kolekce III

340 404 405
eben tmavý ořech světlý ořech

rETrO - dýha dub

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMba - dýha limba

kolekce VII

370 371 372 380 381 382 383
bělený dub lanýžový dub kávový dub přírodní jasan jasan moreno jasan rubio jasan negro

NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa NOVINKa

n ZASKLENÍ
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NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

V ceně je zahrnuto dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektrického zámku.

elektrické zámky

pro jednokřídlové
ECO TOP

laminované

bílá fólie pro 
stříkané dveře

a bílá: 120

Stříkané 
bílá 000*

dýhovanéhIGh TOP

LAmISTONE CPL

přírodní
dýhy

(kolekce
 I,II,III) 

kolekce:  
IV, V, VI, VII,

rETrO,
LIMba

SILKSTONE

symbol
rozsah
v mm

laminát imitace
dřeva

ZP1 75-95 79 / 94,80 86 / 103,20 79 / 94,80 96 / 115,20 160 / 192,00 185 / 222,00

ZP2 95-120 82 / 98,40 89 / 106,80 82 / 98,40 98 / 117,60 166 / 199,20 191 / 229,20

ZP3 120-140 84 / 100,80 92 / 110,40 84 / 100,80 102 / 122,40 170 / 204,00 196 / 235,20

ZP4 140-160 86 / 103,20 95 / 114,00 86 / 103,20 104 / 124,80 176 / 211,20 203 / 243,60

ZP5 160-180 89 / 106,80 97 / 116,40 89 / 106,80 108 / 129,60 180 / 216,00 208 / 249,60

ZP6 180-200 92 / 110,40 101 / 121,20 92 / 110,40 111 / 133,20 188 / 225,60 216 / 259,20

ZP7 200-220 96 / 115,20 105 / 126,00 96 / 115,20 115 / 138,00 195 / 234,00 223 / 267,60

ZP8 220-240 99 / 118,80 108 / 129,60 99 / 118,80 120 / 144,00 201 / 241,20 232 / 278,40

ZP9 240-260 102 / 122,40 112 / 134,40 102 / 122,40 123 / 147,60 208 / 249,60 239 / 286,80

ZP10 260-280 106 / 127,20 115 / 138,00 106 / 127,20 128 / 153,60 214 / 256,80 247 / 296,40

ZP11 280-300 110 / 132,00 120 / 144,00 110 / 132,00 133 / 159,60 224 / 268,80 259 / 310,80

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

UV lak

averzní, model 1710 - 12aC, bez napětí zamknutý, po přívodu napětí odemknutý
reverzní, model JiS typ 1711-12DC, 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 LOb Z755b*)

Elektrický zámek reverzní
jiS typ 1711-12DC 
(pro křídla vybavená
zámkem LOb Z755b*)

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)

76 / 91,20 84 / 100,80

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN nabízíme tunelovou zárubeň  ZT SYSTÉM DIN (str. 108)
Možnost použití elektronického zámku v zárubni DIN

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 17 / 20,00 
POZOr! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

Volitelně: „100” – příplatek 12 / 14,40, „110”- příplatek 23 / 27,60
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 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 ZT SYSTÉM DIN

n ROZmĚRY

n ELEKTRICKÉ ZÁmKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

n NASTAVITELNÁ SYSTÉm DIN

* za příplatek 19 / 22,80 

*odstíny vzorníku raL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 141 (min. 2 ks) ekologické 
akrylové barvy

Možnost obložení stěny až do šířky 526 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

těsnění

zárubeň z MDF

obložková lišta 
s perem

Nastavitelná SYSTÉM DIN

FALCOVÝ
SYSTÉM

n ZÁVĚSY

čepový závěs šroubovací 
typ Z (část dolní) 
+ typ O (část horní)
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pro jednokřídlové

laminované

ECO TOP

Stříkané 
bílá 000*

dýhovanéHIGH TOP

LAmISTONE CPL

přírodní
dýhy

(kolekce
 I,II,III) 

kolekce:  
IV, V, VI, VII,

rETrO,
LIMba

SILKSTONE
bílá fólie pro 

stříkané dveře
a bílá: 120

laminát imitace
dřevasymbol rozsah 

v mm

ZD1 75-80mm 183 / 219,60 176 / 211,20 221  / 265,20 258 / 309,60 282  / 338,40

ZD2 80-85mm 183 / 219,60 176 / 211,20 221  / 265,20 258 / 309,60 282  / 338,40

ZD3 85-95mm 183 / 219,60 176 / 211,20 221 / 265,20 258 / 309,60 282  / 338,40

ZD4 95-120mm 186 / 223,20 179 / 214,80 225 / 270,00 263 / 315,60 288  / 345,60

ZD5 120-140mm 189 / 226,80 182 / 218,40 228 / 273,60 268 / 321,60 293  / 351,60

ZD6 140-160mm 192 / 230,40 183 / 219,60 232 / 278,40 273 / 327,60 300  / 360,00

ZD7 160-180mm 194 / 232,80 186 / 223,20 235 / 282,00 278 / 333,60 306  / 367,20

ZD8 180-200mm 198 / 237,60 190 / 228,00 240 / 288,00 285 / 342,00 313  / 375,60

ZD9 200-220mm 202 / 242,40 193 / 231,60 244 / 292,80 292 / 350,40 321  / 385,20

ZD10 220-240mm 205 / 246,00 197 / 236,40 248 / 297,60 298 / 357,60 329  / 394,80

ZD11 240-260mm 209 / 250,80 199 / 238,80 252 / 302,40 305 / 366,00 337  / 404,40

ZD12 260-280mm 212 / 254,40 203 / 243,60 257 / 308,40 311 / 373,20 344  / 412,80

ZD13 280-300mm 217 / 260,40 208 / 249,60 262 / 314,40 322 / 386,40 356  / 427,20

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%
pro dvoukřídlové příplatek + 50%

*odstíny vzorníku raL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 141 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy 

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

obložka Duo

Volitelně: „100” – příplatek 12 / 14,40 
So, ho - navrhovaný montážní rozměr
Sd, hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Ss – šířka křídla
hs – výška křídla
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” 690 652 625 792 „60+60” 1305 1267 1407

„70” 790 752 725 892 „60+70” 1405 1367 1507

„80” 890 852 825 992 „60+80, 70+70” 1505 1467 1607

„90” 990* 952* 925* 1092* „60+90, 70+80” 1605 1567 1707

„70+90, 80+80” 1705 1667 1807

„80+90” 1805 1767 1907

„90+90” 1905 1867 2007

výška: (ho) 2020, (hd) 2008, (hs) 1985, (hop) 2078

n NASTAVITELNÁ DIN DUO

nastavitelný krytý závěs 
do bezfalcových dveří 
typ arGENTa

n ZÁVĚSY

UV lak

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN DUO nabízíme tunelovou zárubeň SYSTÉM DIN DUO (str. 108)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci 
s obchodním oddělením).

n ROZmĚRY

zárubeň z MDF

obložková lišta s perem

těsnění

nastavitelný krytý závěs 
typ arGENTa

DUO
BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

*nestandardní šířka u dveřních křídel: GraF DUO, aSTOr DUO: (So) 983, (Sd) 945, (Ss) 918, (Sop) 1085
Pozor: Dvoukřídlé dveře GraF DUO, aSTOr DUO nejsou nabízeny v šířce „90“


