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DVEŘE A OKNA

POL-SKONE CZ s.r.o
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Sídlo firmy a  administrativa:
Náchodská 607

Hradec Králové 503 01 
tel. 00420 778 700 714 

e-mail: info@pol-skone.cz 
www.pol-skone.cz 

RYCHLÁ 
REALIZACE
2020

Výroba dveří za 10 pracovních dní + 
doba dodání vybraného sortimentu. 
Platí ode dne 04.02.2020



FIORD

 

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma 
profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými 
laky z palety RAL a NCS. 
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň

zasklení, rámeček

profil křídla

skrytý závěs DUO bílý – varianta  
pro bezfalcové provedení 

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„90”

„120”-„180”

třída II
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou  
zárubeň („60”-„90” – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý 
DUO chrom satén („60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty 
na křídle)
třetí závěs v křídle:
typ D, typ C pro šířku „60”-„80”  
krytý DUO pro šířku „60”-„80”
změna standardního závěsu DUO na závěs DUO v bílé 
barvě (cena za 1ks)
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 
50 mm)
zesílení pod dveřní zavírač 
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení 
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
ventilační seříznutí
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm +10%

STŘÍKANÉ 001

bílá 
(RAL 9003)

STŘÍKANÉ
odstíny 
vzorníku RAL 
a NCS (kromě 
metalických)

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

VOLITELNÉ 
BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

VERZE 00 01 03 02S8

FALCOVÝ 
system

pevná systém 
POL–SKONE

nastavitelná 
systém DIN

pevná kovová nastavitelná 
kovová

BEZFALCOVÝ
system

pevná DUO nastavitelná  
DIN DUO

nastavitelná  
VERTIGO

pevná kovová nastavitelná 
kovová

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin  RAL, NCS (str. 9)
SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA  IV SKUPINA  V
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cena křídla bez DPH

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„90”

„120”-„180”

třída II

ARCO

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem 
ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů 
ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou 
kresbu dekoru.  
Výplně mají vodorovnou kresbu – vzory W02, W03, W07 a W08,  
nebo svislou kresbu – vzory W05 a W06. 
Horní a spodní hrana křídla jsou chráněny fólií.

dveře ARCO, vzor W03P, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře ARCO, vzor W02 (dveře vlevo i vpravo), zárubeň nastavitelná DIN

rám má svislou kresbu, panely a výplň 
vodorovnou

panely, zasklení

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN 
nebo DIN DUO v povrchu s vodorovnou kresbou  
za cenu standardního kompletu.  
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 298.
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ECO TOP
SILKSTONE

ECO TOP
SILKSTONE

VERZE W02P W2S W02 W2D W03P W3S W03 W5P W5S W05

VERZE W06 W6S1 W6S2 W6S3 W07 W07S1 W07S3 W08 W08S1 W08S4

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

ECO TOP 120 121 131 132 135 141 143

bílá dub javor ořech anglický dub dub Salinas skandinávský 
dub

156 157 158

stříbrný dub dub nugát medový dub

STANDARDNÍ  

sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm
vzor W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – tvrzené sklo 
matné bílé/hnědé
jednobodový zámek (falcový systém) nebo magnetický
(bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro
koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

ventilační seříznutí

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

SILKSTONE 254 255 276 293 295 296 298

 antracit
Royal H

polský jasan H polský dub antracit Royal merbau Royal polský jasan  merbau
Royal H

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

INTER-AMBER

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami v povrchové úpravě ECO TOP nebo HIGH TOP. 
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. 
Kresba na povrchu křídla je svislá, na panelech pak v závislosti  
na konkrétním vzoru svislá (vzor A) nebo vodorovná (vzor C, F).

dveře INTER-AMBER, vzor F00, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře INTER-AMBER, vzor F06 (dveře vlevo), vzor A00 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

příčky AS4 

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„110”

„120”-„180”

třída II
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BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm 
vzor AS4 , 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, “90” - 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” (vzhled zasklení stejně jako u „90”)
rozměr „110” (vzhled zasklení stejně jako u „90”)
výplň z děrované dřevotřískové desky
výplň z plné dřevotřískové desky

třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks):
typ D pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„80”
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do
50 mm)
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do
90 mm)
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení 
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),
2140 mm (bezfalcový systém) +10%

ventilační seříznutí

ZÁRUBNĚ

ECO TOP 120 121 131 132 135 141 143

bílá dub javor ořech anglický dub dub Salinas skandinávský 
dub

156 157 158

stříbrný dub dub nugát medový dub

HIGH TOP 129 148

kaštan kávový jasan

ECO TOP

HIGH TOP

VERZE A00 A01 AS4 03SD C00 C01 C02 C03

ECO TOP

HIGH TOP

VERZE F00 F01 F02 F06 04SD 05SD

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„110”

„120”-„180”

třída II

TRENDY

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými
HDF deskami s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“. 
Povrch křídla má vodorovnou orientaci dekoru. Na zárubních 
je dekor orientován svisle.

dveře TRENDY, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře TRENDY, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

vodorovná orientace dekoru
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SILKSTONE 254 255 257 298 299

 antracit
Royal H

polský jasan H světlý nugát H  merbau 
Royal H

jasan Royal H

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zaruben

VERZE W01

ZÁRUBNĚ

ventilační seříznutí
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla
do 50 mm)
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla
do 90 mm)
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém) +10%

LAMISTONE
CPL 267 268 269

jilm bělený H jilm pískový H jilm šedý H

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

rozměr „110” +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky
výplň z plné dřevotřískové desky
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks):
krytý DUO pro šířku „60”-„80”

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

IMPULS

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. 
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.

dveře IMPULS, vzor W06, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře IMPULS, vzor W13 (dveře vlevo), vzor W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

profil rámečku zárubeň

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„110”

„120”-„180”

třída II
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VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

matně bílé/hnědé sklo o tloušťce 4 mm
tvrzené, matně bílé/hnědé sklo vzor W03, W05, W13
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, 
rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo 
pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, “90” - 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

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

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

výplň z děrované dřevotřískové desky

ZÁRUBNĚ

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

SILKSTONE 256 276 292 293 294 295 296 297

světlý nugát V polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

SILKSTONE 
LAMISTONE CPL

SILKSTONE CPL

VERZE W01 W02 W03 W05 W06 W07

SILKSTONE 
LAMISTONE CPL

SILKSTONE CPL

VERZE W12 D1 W12 W13

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

výplň z plné dřevotřískové desky
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks):
typ Z, typ D pro šíř. „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„80”
ventilační seříznutí
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla
do 50 mm) (netýká se verze W13)
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla
do 90 mm) (netýká se verze W13)
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
(netýká se verze W13)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm 
(bezfalcový systém, netýká se verze W13) +10%

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

ETIUDA

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Verze kresby 
H se vyskytuje pouze na povrchu křídla. Standardní výplň tvoří: vrstva 
se strukturou „medová plástev“ ve verzích A01, A02, A03, B0, plná 
dřevotříska ve verzích B1, B2, B3, B4. 
Jak ve falcovém, tak bezfalcovém systému chybí horní falc.

dveře ETIUDA, vzor B1, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře ETIUDA, vzor B1 (dveře vlevo), vzor A01 (dveře vpravo)

hliníkové dekorační lišty hliníkové zasklívací lišty

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„110”

„120”-„180”

třída II
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VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm
šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, 
A03 – 276 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

rozměr „110” (týká se verze B1, B2, B3, B4) +40%

výplň z děrované dřevotřískové desky  
verze B0, A01, A02, A03

výplň z plné dřevotřískové desky verze B0, A01, A02, A03
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks):
typ D pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„80”
ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4)
ventilační seříznutí (týká se verze A01, A02, A03 v šířce 
„70” – „100”)
sklo v odstínu grafit +10%

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do
50 mm) (týká se verze B0, B4)
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do
90 mm) (týká se verze B0, B4)
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká
se verze A01, A02, A03)

ZÁRUBNĚ

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

SILKSTONE 254 255 256 257 276 292 293 294

antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

VERZE B0 B1 B2 B3

VERZE B4 A01 A02 A03

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

295 296 297 298 299

merbau Royal polský jasan nugát Royal  merbau 
Royal H

jasan Royal H

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

SONATA

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Hliníkové ozdobné lišty na povrchu křídla.

dveře SONATA, vzor W4, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře SONATA, vzor W2

standard: ozdobné hliníkové lišty na 
povrchu křídla v odstínu chrom matný 

zárubeň VERTIGO, horní panel

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„100”

„120”-„180”

třída II
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ZÁRUBNĚ

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ   

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„70” – 2 ks, “80”-„90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

třetí závěs v křídle:
typ C pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„70”
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do
50 mm)

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do
90 mm)
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení 
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),
2140 mm (bezfalcový systém) +10%

ventilační seříznutí
hliníková hrana (bezfalcový systém)

hliníkové ozdobné lišty v černé barvě bez 
příplatku

SILKSTONE 254 255 256 257 276 292 293 294

antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal

295 296 297 298 299

merbau Royal polský jasan nugát Royal  merbau 
Royal H

jasan Royal H

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge

267 268 269

jilm bělený H jilm pískový H jilm šedý H

VERZE W1 W2 W4 W5 W6 W7 W8

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

FORTIMO

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.  
Svislé rámy křídla – svislé dýhování; panel – svislé dýhování.

dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

zasklení

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„70”-„100”

„140”-„180”

třída II
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„70”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

třetí závěs v křídle:
typ C pro šířku „70”-„80”
krytý DUO pro šířku „70”-„80”
ventilační seříznutí

SILKSTONE 256 276 292 293 294 295 296 297

světlý nugát V polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL 240 241 242 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

VERZE W01 W01S1 W03 W03S1

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

INVERNO

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma 
profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. 
Výplň tvoří plná dřevotříska. 
Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.

dveře INVERNO, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře INVERNO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

profil lišty zámek ve falcovém systému

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„100”

„120”-„180”

třída II
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VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek zadlabaný, na klíč, na vložku nebo 
pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

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

třetí závěs v křídle:
typ C pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „70”-„80”
změna standardního závěsu DUO na závěs DUO v bílé 
barvě (cena za 1 ks)
zesílení pod dveřní zavírač
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému 
působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním 
seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),
2140 mm (bezfalcový systém) +10%

ventilační seříznutí

ZÁRUBNĚ

VERZE 00 0SD 01 01SD

SILKSTONE 276 295

polský dub merbau Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL 258 289 531

bílá šedá antracit

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

NOSTRE

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma 
profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. 
Výplň tvoří plná dřevotříska. 
Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.

dveře NOSTRE, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře NOSTRE, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

ozdobná lišta křídla NOSTRE

FALCOVÝ 
system

„60”-„100”

„120”-„180”

třída II
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VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo 
vložku nebo pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zaruben

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

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

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

ZÁRUBNĚ

VERZE 00 0SD 01 01SM 01SD

VERZE 02 02S1 02S3 03 03SD

SILKSTONE 276 295

polský dub merbau Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 263 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá ořech 
premium

šedá antracit

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

SEMPRE

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. 
Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor 
orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží 
na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientován 
vodorovně, verze W00 a W04 svisle. 

dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W02A (dveře vpravo)

zasklení

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„100”

„120”-„180”

třída II

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN 
nebo DIN DUO v povrchu s vodorovnou kresbou  
za cenu standardního kompletu.  
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 257, 
298, 299.
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

sklo bílé/hnědé/grafit 4 mm  
vzor W01, W05 tvrzené sklo 4 mm
vzor W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

třetí závěs v křídle:
typ D pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„70”
ventilační seříznutí

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

VERZE W00 W01 W04 W05 W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3

VERZE W02S4 W02A W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

VERZE W06* W07*

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

LAMISTONE
CPL

N
O

VÉ
 M

O
D

EL
Y

258

bílá

* modely dostupné pouze v odstínu 258 bílý LAMISTONE

SILKSTONE 254 255 256 257 276 292 293 294

antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal

295 296 297 298 299

merbau Royal polský jasan nugát Royal  merbau 
Royal H

jasan Royal H

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

SEMPRE ALU

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.  
Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu.  
Hrany panelů jsou opatřeny ozdobnými hliníkovými lištami. 

dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

ozdobné hliníkové lišty panel – vodorovná kresba, 
dveřní výplň – vodorovná kresba

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„100”

„120”-„180”

třída II
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

sklo bílé/hnědé/grafit o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

třetí závěs v křídle:
typ D pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„70”
ventilační seříznutí

SILKSTONE 256 276 292 293 294 295 296 297

světlý nugát V polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

VERZE W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A

VERZE W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

SEMPRE ONDA

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.  
Panely mají vodorovnou kresbu a strukturovaný povrch.

dveře SEMPRE ONDA, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře SEMPRE ONDA, vzor W00 (dveře vlevo), vzor W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

panel se strukturovaným povrchem zasklení

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„100”

„120”-„180”

třída II
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

sklo bílé/matně hnědé nebo grafit satén o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo 
magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, 
na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén 
(„60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” +20%

třetí závěs v křídle:
typ D pro šířku „60”-„80”
krytý DUO pro šířku „60”-„70”
ventilační seříznutí

SILKSTONE 256 276 292 293 294 295 296 297

světlý nugát V polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

VERZE W00 W03 W04 W05 W07 W08

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

DECO

II TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI
Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami, potaženými laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm.  
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“.

dveře DECO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře DECO, vzor 05, zárubeň nastavitelná systém DIN

rámeček zasklení

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„110”

„120”-„180”

třída II
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BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ 

sklo matné bílé nebo hladké bezbarvé průhledné o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, 
rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo 
pro koupelnový knoflík 
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ D – skrytý DUO chrom 
satén („60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
DOPLŇKOVÉ (za příplatek) 

výplň z děrované dřevotřískové desky
výplň z plné dřevotřískové desky
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks):
typ D pro šířku „60”-„80”
typ T
skrytý DUO chrom satén pro šířku „60”-„70”
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)

zesílení pod dveřní zavírač
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení 
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém),
2140 mm (bezfalcový systém) +10%

ventilační seříznutí

ZÁRUBNĚ

LAMINOVANÉ
CPL
0,2 mm 820 221 222 223 229 821 863

bílá buk šedá višeň dub antracit ořech 
premium

LAMINOVANÉ  
CPL 0,2 mm

VERZE 00 02 03SD 04 05

FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

SEMPRE VERSE

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými 
HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Svislé rámy mají svislou kresbu, panely vodorovnou kresbu.

dveře SEMPRE VERSE, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN

dveře SEMPRE VERSE, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

zasklení spojení panelů, výplně a rámu 

FALCOVÝ 
system

BEZFALCOVÝ
system

„70”-„100”

„140”-„180”

třída II
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VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

volitelně: tvrzené sklo Decormat bílé, Decormat hnědé, grafit satén 
(vzory W01-W04); tvrzené sklo matné bílé, matné hnědé, grafit satén 
(vzor W05)
jednobodový zámek (falcový systém) nebo magnetický 
zámek (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku 
nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, (kolekce LAMISTONE, 
SILKSTONE) („70”-„90” – 3 ks), skrytý DUO chrom satén („70”-„80” – 2 ks, 
„90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

rozměr „100” (netýká se W01, W03, W04) +20%

třetí závěs v křídle nebo za nastavitelný závěs (cena za 1 ks):
typ C pro šířku „70”-„80”
krytý DUO pro šířku „70”-„80”
ventilační seříznutí (LAMISTONE, SILKSTONE)

SILKSTONE 256 276 292 293 294 295 296 297

světlý nugát V polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal merbau Royal polský jasan nugát Royal

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL 240 241 242 258 260 263 265 289 531

jilm bělený V jilm pískový V jilm šedý V bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

LAMISTONE 
SILKSTONE

VERZE W03P W01 W03 W04 W05

ZÁRUBNĚ FALCOVÝ 
system

nastavitelná 
systém DIN

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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cena křídla bez DPH

PASSO

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma  
hladkými HDF deskami s přírodní dýhou nebo povrchem  
LAMISTONE CPL či SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru 
(u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají 
vodorovnou kresbu dekoru.

dveře PASSO, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

dveře PASSO, vzor W03 (dveře vlevo), W02 (dveře vpravo)

magnetický zámek spojení rámu, panelů a skleněné 
tabule

BEZFALCOVÝ
system

„60”-„90”

„140”-„180”

třída II

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN 
nebo DIN DUO v povrchu s vodorovnou kresbou  
za cenu standardního kompletu.  
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 257, 
298, 299.
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  

sklo matné bílé/hnědé 4 mm
verze W06, W07 tvrzené sklo matné bílé tloušťka 4 mm
magnetický zadlabací zámek rozteč 85 mm na klíč, na 
vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: skrytý DUO chrom satén („60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – 
pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  

třetí závěs v křídle:
krytý DUO pro šířku „60”-„80”
ventilační seříznutí

LAMISTONE
SILKSTONE

LAMISTONE
SILKSTONE

VERZE W01 W02 W03 W04

VERZE W05 W06 W07

LAMISTONE
CPL 258 260 263 265 289 531

bílá bílý dub ořech 
premium

wenge šedá antracit

BAREVNÉ 
PROVEDENÍ

BEZFALCOVÝ
system

nastavitelná  
DIN DUO

SILKSTONE 254 255 256 257 276 292 293 294

antracit 
Royal H

polský jasan H světlý nugát V světlý nugát H polský dub kaštan Royal antracit Royal jasan Royal

295 296 297 298 299

merbau Royal polský jasan nugát Royal  merbau 
Royal H

jasan Royal H

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.
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NASTAVITELNÁ 
ZÁRUBEŇ 
SYSTÉM DIN

ŠÍŘKA
jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře

typ So Sd Ss SopA SopB typ So Sd SopA SopB

„60” 700 650 620 750 790 „60”+„60” 1340 1300 1400 1440
„70” 800 750 720 850 890 „60”+„70” 1440 1400 1500 1540
„80” 900 850 820 950 990 „60”+„80”,„70”+„70” 1540 1500 1600 1640
„90” 1000 950 920 1050 1090 „60”+„90”,„70”+„80” 1640 1600 1700 1740

„70”+„90”,„80”+„80” 1740 1700 1800 1840
„80”+„90” 1840 1800 1900 1940
„90”+„90” 1940 1900 2000 2040

VÝŠKA Ho Hd Hs HopA HopB
2010 1993 1970 2043 2063

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než 
jsou maximální hodnoty uvedené  
v předchozí tabulce (po konzultaci  
s obchodním oddělením).
** pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B 
- 588, šířka montážního otvoru jezvětšena o 
25 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního 
otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)
Verze B: 80 mm

Ss
Sd
So

Sop (A,B)

rohová lišta

zárubeň z MDF

těsnění

Ss – šířka křídla 
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

FALCOVÝ 
system

jednokřídlé dveře

ECO TOP

HIGH TOP
LAMISTONE CPL

SILKSTONE

symbol rozsah  
v mm pro laminované

ZP1A 75-85 
ZP1B 85-95 
ZP2 95-120 
ZP3 120-140 
ZP4 140-160 
ZP5 160-180 
ZP6 180-200 
ZP7 200-220 
ZP8 220-240 
ZP9 240-260 

ZP10 260-280 
ZP11 280-300 

dvoukřídlé dveře +50%

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd) +10%

„100”
„110”
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)
lišty široké 80 mm bez příplatku
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***

PŘÍPLATKY

Zárubně jsou dostupné ve standardních 
výškách i v polské normě.
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NASTAVITELNÁ 
ZÁRUBEŇ 
SYSTÉM DIN DUO

ŠÍŘKA
jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře

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 Hd Hs Hop
2020 2008 1985 2078

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy,  
než jsou maximální hodnoty uvedené  
v předchozí tabulce (po konzultaci  
s obchodním oddělením)
** pro křídla vybavená zámkem LOB 
Z755B - 588, šířka montážního otvoru 
jezvětšena o 25 mm
***POZOR! Doporučená výška montážního 
otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Ss
Sd
So

Sop

rohová lišta

80 mm

zárubeň z MDF

těsnění

Ss – šířka křídla 
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ
system

dvoukřídlé dveře +50%

zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd) +10%

„100”
„110”
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou*** 
lišty spojované pod úhlem 90° 

PŘÍPLATKY

jednokřídlé 
dveře

ECO TOP

HIGH TOP
LAMISTONE CPL

SILKSTONE

symbol rozsah  
v mm pro laminované

ZD1 75-80
ZD2 80-85
ZD3 85-95
ZD4 95-120
ZD5 120-140
ZD6 140-160
ZD7 160-180
ZD8 180-200
ZD9 200-220

ZD10 220-240
ZD11 240-260
ZD12 260-280
ZD13 280-305

CENA 
bez DPH 

Zárubně jsou dostupné ve standardních 
výškách i v polské normě.



dveře v POSUVNÉM systému

POSUVNÝ SYSTÉM
– DVEŘE POSUVNÉ  
DO STAVEBNÍHO POUZDRA 

jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)
rozměry křídel cena

„60” (G/60)

+8941

„70” (G/70)
„80” (G/80)
„90” (G/90)

„100” (G/100)

dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm)
rozměry křídel cena

„60”+„60” (GG/60)

+18118
„70”+„70” (GG/70)
„80”+„80” (GG/80)
„90”+„90” (GG/90)

doplňkový sortiment cena 1 mb
bílý kartáček SB 01

+129
černý kartáček SB 03

příplatky

za synchronizační systém 
(současné otevření)  
ve dvoukřídlých dveřích

+1459
k ceně dvojité kazety

VYBAVENÍ  

úchyt U4 (chrom – satén)  

kartáčky k systému

zhotovení samotného posuvného křídla + 588 
+ cena úchytu

zámek s blokádou (WC), zámek na klÍč
kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi*
zpomalovač SP60** pro jednokřídlé  (1 ks)
zpomalovač SP60** pro dvoukřídlé   (2 ks)

* kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi (minimální tloušťka 
jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm u plochých 
křídel; 125 mm u křídel s výzdobou a křídel zasklených pomocí rámečků)

**Použití zpomalovače SP60 k systému ukrytému ve stěně:
- jednokřídlé dveře šířka „60” – „100”
- dvoukřídlé dveře šířka „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizace současného 
zavírání křídel nebo pro dvoukřídlé „80” + „80” – „90” + „90” dveřím se 
synchronizací současného zavírání křídel.
Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích: 
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO.

Lze zhotovit asymetricky dělenou zárubeň – po konzultaci
s obchodním oddělením. Příplatek +30%
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ŠÍŘKA
jednokřídlé dveře
Rozměry na vnější straně: 

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

dvoukřídlé dveře
Rozměry na vnější straně: 

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)
TABULKA I, II, III

NETÝKÁ SE PASSO
typ Ssb Sd So Sk Sp typ Ssb Sd So Sk Sp
„60” 644 645 670 1321 530 „60”+„60” 1288 1291 1325 2595 1105
„70” 744 745 770 1521 630 „70”+„70” 1488 1491 1525 2995 1305
„80” 844 845 870 1721 730 „80”+„80” 1688 1691 1725 3395 1505
„90” 944 945 970 1921 830 „90”+„90” 1888 1891 1925 3795 1705

„100” 1044 1045 1070 2121 930
VÝŠKA Hsb Hd Ho Hk Hp

1985 1993 2020 2065 1971

Zárubeň pro jednokřidlé dveře do pouzdra o tlouštče 100 mm  
Pro křídla: ARCO, ETIUDA, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, KOLEKCJA DUO, FORTIMO,  
SONATA. INTER-AMBER, IMPULS.

jednokřídlé dveře
ECO TOP

pro laminované
HIGH TOP

rozsah v mm
LAMISTONE CPL

SILKSTONE
100-106

I

pro dvoukřídlé + 50%

šířka „100”
lišty DUO +30%

lišty spojené pod úhlem 90°

PŘÍPLATKY CENA 
bez DPH 

ŠÍŘKA
jednokřídlé dveře
Rozměry na vnější straně: 

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)

dvoukřídlé dveře
Rozměry na vnější straně: 

křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)
TABULKA IV, V 

MODELY PASSO
typ Ssb Sd So Sk Sp typ Ssb Sd So Sk Sp
„60” 625 645 670 1321 530 „60”+„60” 1250 1291 1325 2595 1105
„70” 725 745 770 1521 630 „70”+„70” 1450 1491 1525 2995 1305
„80” 825 845 870 1721 730 „80”+„80” 1650 1691 1725 3395 1505
„90” 925 945 970 1921 830 „90”+„90” 1850 1891 1925 3795 1705

„100” 1025 1045 1070 2121 930
VÝŠKA Hsb Hd Ho Hk Hp

1985 1993 2020 2065 1971

Varianta I – Tabulka I

Varianta II – Tabulka II

Varianta III – Tabulka III

Varianta IV – Tabulka I, IV

Varianta V – Tabulka II, V

Zárubeň pro jednokřidlé dveře do pouzdra o tlouštče 125 mm (plné nebo zasklené verze).  
Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, DECO, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, 
KOLEKCJA DUO, FORTIMO, SONATA.

jednokřídlé dveře
ECO TOP

pro laminované
HIGH TOP

rozsah v mm
LAMISTONE CPL

SILKSTONE
125-140
140-160
160-180
180-200
200-240
240-280
280-320

II

Zárubeň pro jednokřidlé dveře do pouzdra o tlouštče 125 mm (křidla s výzdobou).  
Pro křídla: NOSTRE, INVERNO 

jednokřídlé dveře
ECO TOP

pro laminované
HIGH TOP

rozsah v mm
LAMISTONE CPL

SILKSTONE
125-131
131-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-260
260-300

III

Zárubeň pro jednokřidlé dveře do pouzdra o tlouštče 100 mm
Pro křídla: PASSO

jednokřídlé dveře
pro laminované
LAMISTONE CPL

SILKSTONE
100-106

IV

Zárubeň pro jednokřidlé dveře do pouzdra o tlouštče 125 mm  
Pro křídla: PASSO

jednokřídlé dveře
pro laminované
LAMISTONE CPL

SILKSTONE
125-140
140-160
160-180
180-200
200-240
240-280
280-320

V

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sd

Sd

Sd

Sd

Sd

So

So

So

So

So

Sk

Sk

Sk

Sk

Sk

Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru zárubně
Sk – šířka na vnější straně kazety
Sp – průchozí šířka

Hsb - výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru zárubně
Hk – výška na vnější straně kazety
Hp – výška průchodu

SYSTÉM K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI 
Cena systému pro zabudování = cena vybraného křídla + cena za sadu 
k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky. 
Cena systému pro zabudování DUO = cena DUO + cena za sadu 
k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.
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STANDARDOWE  

zamek wpuszczany
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.
DODATKOWE (za dopłatą)  

dźwignia antypaniczna
samozamykacz nawierzchniowy 
zamki elektroniczne
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)

WYSTROJE

szyldy z kontrolą dostępu
verze kresby H (do ceny skrzydła) 353

PARAMETRY  

z ościeżnicą drewnianą: klasa 27 dB (typ A);  
klasa 32 dB (typ B)
z ościeżnica metalową: klasa 27 dB (typ A);  
klasa 32 dB (typ B)
z ościeżnicą regulowaną DIN: klasa 27 dB (typ A);  
klasa 37 dB (typ B)
technické schválení ITB: AT - 15-6411/2016

POSUVNÝ 

SYSTÉM
NA STĚNU/NA STĚNU PREMIUM

Prohlédněte 
si více 
inspirací

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř.
U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

* krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí  
lišty 110 mm

maskovací lišta nástěnného systémuvodicí lišta nástěnného systému

 maskovací lišta nástěnného systému PREMIUM

„60” – 1795 mm

„70” – 1795 mm

„80” – 1795 mm

„90” – 2045 mm

„100” – 2295 mm

„60+60” – 3448 mm*

„70+70” – 3448 mm*

„80+80” – 3448 mm*

„90+90” – 3948 mm*

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT 
PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU
standard:  
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)
volitelně:
úchyty nebo hákový zámek
zpomalovač SP60* pro jednokřídlé
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé

 (1 ks)
 (2 ks)
 (1 ks)
 (2 ks)

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM
standard:  
podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4) 
volitelně: 
úchyty pro posuvná křídla

100 mm

posuvný nástěnný 
systém (krycí lišta  
z MDF provedená  

v barvě křídla)

posuvný nástěnný 
systém PREMIUM 

(hliníková krycí lišta)

 posuvný nástěnný systém  
s tunelovou zárubní ZN

(netýká se systému Premium)

70 mm

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu: 
- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“
- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“
Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:  
ETIUDA  – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO
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SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM 
v ceně jsou zahrnuty: vodicí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel 

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

dvoukřídlé dveře
(bez dojezdového sloupku) 

rozměry na vnější straně křídel 
(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

typ Ssb So typ Ssb So

„60” 644 620 „60”+„60” 1288 1240
„70” 744 720 „70”+„70” 1488 1440
„80” 844 820 „80”+„80” 1688 1640

„90” 944 920 „90”+„90” 1888 1840

„100” 1044 1020

VÝŠKA Ho Hsb Hm
2020 2033 2138

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel 

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

dvoukřídlé dveře
(bez dojezdového sloupku) 

rozměry na vnější straně křídel 
(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

typ Ssb So Sd typ Ssb So Sd

„60” 644 670 650 „60”+„60” 1288 1305 1282
„70” 744 770 750 „70”+„70” 1488 1505 1482
„80” 844 870 850 „80”+„80” 1688 1705 1682
„90” 944 970 950 „90”+„90” 1888 1905 1882

„100” 1044 1070 1050

VÝŠKA Ho Hsb Hd

2005 2033 1993

MODELY PASSO
typ Ssb So Sd typ Ssb So Sd

„60” 625 655 633 „60”+„60” 1250 1265 1245
„70” 725 755 733 „70”+„70” 1450 1465 1445
„80” 825 855 833 „80”+„80” 1650 1665 1645
„90” 925 955 933 „90”+„90” 1850 1865 1845

VÝŠKA Ho Hsb Hd

2005 2040 1993

MODELY PASSO
typ Ssb So typ Ssb So

„60” 625 600 „60”+„60” 1250 1220
„70” 725 700 „70”+„70” 1450 1420
„80” 825 800 „80”+„80” 1650 1620
„90” 925 900 „90”+„90” 1850 1820

VÝŠKA Ho Hsb Hm
2030 2040 2145

Nelze použít s tunelovou zárubní.

ŠÍŘKA
jednokřídlé dveře

rozměry na vnější straně křídel 
(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

dvoukřídlé dveře
rozměry na vnější straně křídel 

(Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)

typ Ssb So typ Ssb So

„60” 644 620 „60”+„60” 1288 1240
„70” 744 720 „70”+„70” 1488 1440
„80” 844 820 „80”+„80” 1688 1640
„90” 944 920 „90”+„90” 1888 1840

výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 
2103 mm

MODELY PASSO
typ Ssb So typ Ssb So

„60” 625 600 „60”+„60” 1250 1230
„70” 725 700 „70”+„70” 1450 1430
„80” 825 800 „80”+„80” 1650 1630
„90” 925 900 „90”+„90” 1850 1830

výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí  
lišty – 2110 mm

 *  volitelně verze s obložením stěny („tunelová zárubeň“)  
– cena závisí na na tloušťce stěny

je
dn

ok
říd

lé
 d

ve
ře

ECO TOP

pro laminované
HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

fólie 
– imitace dřeva

laminát 
– imitace dřeva

příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla

+ 6952 + 6952

pro dvoukřídlé + 50%PŘÍPLATKY CENA 
bez DPH

posuvné dveře – nástěnný systém  
bez zabudování

100 mm

H
o

H
sb

So

Ssb

H
m

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 134)

posuvné dveře – nástěnný systém  
s tunelovou zárubní ZN

100 mm

H
o

H
d

H
sb

So

Sd

SsbH
m

70 mm

H
o

H
sb

SYSTÉM
NA STĚNU/NA STĚNU PREMIUM

v ceně jsou zahrnuty: krycí lišty s vodicí lištou (hliníkové díly)
pro jednokřídlé dveře
pro dvoukřídlé dveře
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo
(příplatek + 588) + cena úchytu

Hm – výška na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hsb – výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně

Je-li použita tunelová zárubeň s lištami DUO, je nutno, aby zákazník při 
montáži seřízl překladovou lištu.
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MOŽNOSTI VENTILACE

ventilační seříznutí v bezfalcových 
křídlech z kolekcí DUO  
– příplatek

DUO

křídlo SEMPRE „80” 
s ventilačním seříznutím

křídlo SEMPRE „80” 
s ventilační spárou

SEMPRE/SEMPRE DUO

ETIUDA „80” (verze A01-A03)

falcové provedení

bezfalcové provedení

křídlo SEMPRE „90” 
s ventilačním seříznutím

křídlo SEMPRE „90” 
s ventilační spárou

křídlo ARCO „80” 
s ventilačním seříznutím

křídlo ARCO „90” 
s ventilačním seříznutím

ventilační seříznutí  
–  příplatek za syntetický  

povrch a stříkané

ventilační seříznutí  
–  příplatek

STANDARD
Jedna nebo dvě řady 
ventilačních pouzder

Ventilační seříznutí

Sv
ět

lo
st

 m
ez

i k
říd

le
m

 a
 p

od
la

ho
u 

m
ax

 3
5 

m
m

ventilační spára v křídlech z kolekce SEMPRE – příplatek

DESKOVÁ KONSTRUKCE

ventilační spára v křídlech  
s deskovou konstrukcí  
– příplatek

ventilační spára v křídlech  
s deskovou konstrukcí  
z kolekce DUO

křídlo IMPULS W13 „80”  
s ventilačním seříznutím  
– příplatek

křídlo IMPULS W13 „90”  
s ventilačním seříznutím  
– příplatek

A B C D

„80” 844 704 525 825
„90” 944 804 625 925

VENTILACE*

ARCO, ARCO UNI

507

844

607

944

IMPULS W13

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm
* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších 
předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou  
§ 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m2 pro přívod vzduchu“.

** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit.
Křídla, která nelze zkrátit: Etiuda vzory A1-A3; Sempre Verse vzory W05-W08
Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.
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Lublin

Warszawa

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

POLSKO

+420 778 700 714

info@pol-skone.cz

+420 778 700 714

info@pol-skone.cz

Tento katalog produktů platí od 26.04.2019 (k tomuto datu dřívější katalogy POL-SKONE ztrácejí svou platnost)
Tato publikace není nabídkou v právním smyslu a má pouze informační charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

OBCHODNÍ PARTNER

POL-SKONE CZ s.r.o
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Sídlo firmy a  administrativa:
Náchodská 607
Hradec Králové 503 01 
tel. 00420 778 700 714 
e-mail: info@pol-skone.cz 
www.pol-skone.cz 

Sklad a expedice
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
tel. 00420 725 323 778

DVEŘE A OKNA

ventilační seříznutí 
–  příplatek

PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY
 objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál www.drzwionline.pl a označena jako  

„zamówienie-szybkie“

 výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním 
provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace).

 v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny

 dodání k odběrateli je podmíněno splněním minimálního logistického množství (dle obchodních podmínek)


