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Informace k ceníku
DPH, služby 
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 
21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na 
veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby (§ 48 a 49 zákona 
o DPH), a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92a–g zákona o DPH). Ceny jsou bez 
služeb, zaměření, manipulace a montáže.

Rozměry dveří
Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových dveří, šířku 
60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm, mimo celoskleněných dveří. Posuvné provedení dveří do pouzdra 
nebo před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm, je bez příplatku 
za atypický rozměr. Ceny dvoukřídlých dveří (125, 145, 165, 185/197 cm) jsou kalkulovány jako 
dvojnásobek ceny dveří jednokřídlých.  

Rozměry zárubní
Ceny jsou stejné pro všechny standardní jmenovité rozměry otočných polodrážkových zárubní,  
šířku 60, 70, 80, 90 cm a výšku 197 cm. Standardní tloušťka zárubně je za jednotnou cenu do  
20 cm a po násobku rozměru po 1 cm. Cena zárubní je uvedena zvlášť pro jednokřídlé a dvoukřídlé 
provedení dveří.  

Dveře a zárubně jmenovité výšky 210 cm
Jmenovitá výška standardních dveří 210 cm v kompletu s obložkovou zárubní nebo ocelovou 
zárubní CAG 210 cm bez příplatku za atypickou výšku, neplatí pro protipožární prosklené dveře 
PYROGLASS.

Druhy otevírání
Dveře a zárubně jsou standardně dodávány v polodrážkovém (falcovaném) provedení. Lze je dodat  
i v bezfalcovém, reverzním, posuvném, kyvném, skládacím provedení za příplatek.

Výplň dveří
Standardní výplní je u většiny modelů papírová voština nebo u vybraných modelů děrovaná DTD,  
na objednání lze vybavit jinou dveřní výplní (viz str. 35).

Hrana dveří
U dveří je standardně ostrá hrana, další provedení je oblá hrana na svislých hranách, ABS hrana,  
Alumi hrana dle daných pravidel za příplatek (viz str. 36).

Panty
Dveře jsou standardně osazeny kulatými závěsy (panty) 80/10 s povrchem lesklý nikl nebo bez 
příplatku v povrchové úpravě nikl matný, žlutý zinek, bílý zinek, mosaz a bronz. Další viz str. 36.  
 
Zámky
Dveře jsou standardně osazeny zámkem pro dózický klíč OZ nebo zámkem WC, PZ pro FAB,  
s roztečí 72 mm a zádlabem 80 mm, pro FABI OS, OH, OS O, OH O standardně zámek 72/85.

Skla
V ceně dveří, není-li uvedeno jinak, je započítáno sklo float čirý (čiré sklo), kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré  
a matelux (matné sklo). Jiná skla lze osadit za příslušný příplatek (viz str. 38). Zasklívací a kazetové 
rámečky nabízíme ve standardní variantě s přesahem do plochy dveří nebo – u vybraných modelů dveří  
v provedení SLIM za příplatek (viz str. 38).

Atypické provedení
Všechny modely dveří a zárubní lze vyrobit i dodat v atypických provedeních i rozměrech – vždy budou 
upřesněny možnosti atypického provedení (např. maximální rozměr, možnosti zkosení apod.), viz str. 44.

Přepravní obaly
Dveře i zárubně jsou standardně zabaleny do ochranného obalu a přepravovány na paletě. V případě,  
že si odběratel paletu se zbožím ponechá, je mu naúčtována cena palety 350 Kč/ks. Paletu, která splňuje 
podmínky vrácení, je možné vrátit vlastní dopravou nebo při manipulací další zakázky pravidelným 
závozem CAG s.r.o. bez další úhrady manipulace zpět dodavateli. U cizí přepravní společností nelze palety 
vracet a dodané palety jsou odběrateli účtovány vždy. U vrácené palety je zohledněna amortizace palety  
a odběrateli náleží za vrácenou paletu 300 Kč/ks bez DPH.

Dekory 

 

U jednotlivých modelů je uvedeno, v jakém povrchu je standardně možné dodat. Všechny dekory 
jednotlivých skupin povrchů jsou za stejnou cenu. 
 
•  Laminát: akácie světlá – A08, antracit – S11, bílý – W06, buk pařený – B08, dub bardolino – D08,  

dub bělený – D11, javor – J08, ořech přírodní – R08, ořech tmavý – R05, šedý – S02.
•  Laminát plus: bílý samet – W08, bílý samet struktur – W11, cream – C63, dub černohnědý – D73,  

dub královský – D77, dub lanýžový – D09, dub medový – D72, dub sukatý – D74, dub šedobílý – D80, 
jilm šedý – L03, pinie šedá – I62.

•  Laminát real: dub halifax – D79, dub pískový – D66, dub tabákový – D67. 
•  Laminát real příčně: dub halifax příčně – D52, dub pískový příčně – D54, dub tabákový příčně – D53 

Některé laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. Zároveň je možné kombinovat 
laminátové povrchy v rámci kompletu, tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor na zárubni viz Atypické 
provedení dveří a zárubní str. 45

• Laminát HPL viz str. 35.
•  Lakované PU (polyuretanové barvy): odolnější povrchová úprava, v ceníku je vždy uvedena cena  

za RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035. Ostatní barvy za příplatek 1 000 Kč/dveře,  
1 000 Kč/zárubeň, 1 000 Kč/garnýž, 1 000 Kč/dorazová noha.  

•  Dýha forte dub: silná přírodní dýha upravená hrubým kartáčováním a mořením, nabízená v základních 
odstínech (bílá, černá, přírodní, skořicová, hnědá – kouřová, čokoládová, mléčná, šedá) nebo lakovaná do 
vybraných barev RAL. Za příplatek dodáváme v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci 
přírodní dýhy s černými nebo bílými póry, nebo moření dle individuálního požadavku (viz str. 35). 

•  Eloxovaný hliník: odstín champagne, pro obložky zárubně a garnýž FABI M, Alumi hrany, 
a v povrchu champagne i zasklívací rámečky Alumi a lišty v ploše dveří.
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Vysvětlivky k použitým symbolům

Všechny siluety dveří v ceníku jsou pouze orientační.

dveře označené tímto symbolem lze dodat 
v protipožárním provedení EI/EW 30 DP3

tento symbol označuje doplňující 
informace k ceně

Vážený zákazníku,  
 
 
 
jsme potěšeni, že právě držíte v ruce náš nový ceník interiérových dveří a zárubní pro rok 2022, a věříme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Naše ryze česká rodinná firma působí na trhu již více než 24 let a za tu dobu jsme přišli s mnoha inovacemi a představili spoustu novinek.  
 
Naše práce je postavena na kvalitním zpracování a řemeslné výrobě. Na českém trhu působíme již od roku 1998 a jsme přímý výrobce 
nabízející zakázkovou výrobu. Díky tomu dokážeme zajistit zboží na míru v krátkých dodacích termínech a samozřejmostí je také možnost 
zaměření stavebních otvorů a následná odborná montáž. 
 
Využíváme moderní technologie a suroviny s garantovanou kvalitou, pocházející ze zemí EU. Nabízíme široké portfolio různých typů laminátů 
včetně nejnovějších povrchů plus, lakovaných hladkých a také přírodní kartáčovanou dýhu v různých barevných provedeních  
a cenových relacích. 
 
Záleží nám nejen na kvalitě, ale i bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich produktů, které vyrábíme výhradně v České republice.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete přesně podle svých představ a naše výrobky tak přispějí  
ke zkrášlení Vašeho domova. 
 
Tým CAG
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novinka

dveře označené tímto symbolem lze dodat 
v protihlukovém provedení

možnost atypického provedení

jednotná cena pro všechny jmenovité šíře dveří provedení kontrast
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Posuvné dveře do pouzdra, garnýže 26 
Posuvný systém na stěnu HÄFELE  27 
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Doplňky k posuvným dveřím, mušle, madla 30 
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Bezfalcové, reverzní dveří s obložkovou zárubní 34 
Příplatky (povrchy, hrany, dveřní výplň, panty, zámky, těsnění, mřížky) 35 
Ceník příplatků skel 38

Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse, skrytá zárubeň Eclisse 39

Dveře pro skrytou zárubeň JAP 40

Zárubně  41

Obložkové zárubně se světlíky 43

Atypické provedení dveří a obložkových zárubní 44

Rozměry dveří a stavebních otvorů 46 provětrávaná zárubeň

tento symbol označuje užitečné poznámky  
k danému provedení

klima úprava
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Kitty

jednotná cena pro dveře š. 60–90

Povrch 

 

rámová konstrukce dveří / všechny dekory 
laminátů, laminátů plus a laminátů real (mimo 
horizontálních, laminát bílý, bílý samet a bílý samet 
struktur) / nelze v provedení laminát HPL

Výplň 

 

masivní rám (smrkový) s DTD výplní

Sklo 

 

standardně sklo connex čirý 2.2.1, connex 
polomléčný 2.2.1, connex mléčný 2.2.1, float čirý, 
matelux (matné sklo 4 mm), kůra čirá, činčila čirá  
a crepi čiré / možnost jiných na vyžádání /  
u modelu Kitty I a Kitty II jsou skla nekalená, 
ostatní modely mají jednovrstvá skla standardně 
kalená bez příplatku / sklo je zasazeno v drážkách 
a silikonovém těsnění bez zasklívací lišty a není 
možné dodatečné přesklení dveří/ z estetických 
důvodů do dveří nedoporučujeme volit sklo float 
čirý nebo connex čirý (u čirých skel je viditelný spoj 
konstrukce s těsněním)

Kitty I Kitty IIIKitty II

možnost atypického provedení na vyžádání

tento model dveří nelze osadit do obložkové zárubně FABI O a do reverzní obložkové zárubně

Kitty V

Kitty VI Kitty VII Kitty VIII

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210

PK PK PKGZ4 GZ9 GZ3 GZ6 GZ1 GZ3 DZPK

GZ2PK GZ3PK PK GZ3 GZ5GZ2

laminát 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč

laminát plus 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč

laminát real 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč

laminát 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč 9 130 Kč

laminát plus 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč

laminát real 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč 9 830 Kč
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Triumf

jednotná cena pro dveře š. 60–90

při objednávání dveří je třeba zadávat přesné 
rozměry dveří, neboť již vyrobené dveře nelze 
jakkoliv výškově upravovat / u varianty plných 
dveří je použita výplň laminát či dýha /  
lakované hladké jsou v polyuretanové barvě 

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů  
real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně  
RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016  
a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek)  
a dýhy forte PU

Výplň 

 

kombinace dřevěných bočních rámů s dveřní  
výplní (model II, III, IV, VI s děrovanou DTD, model V  
s voštinovou dveřní výplní)

Sklo 

 

dle zvoleného druhu, možno i jiné druhy skel  
vč. barevných / ve dveřích je použito bezpečnostní 
sklo connex o tloušťce 8,5 mm (4.4.2)

tento model dveří nelze osadit do obložkové
zárubně FABI O a do reverzní obložkové 
zárubně / v případě posuvného provedení se 
upravuje šíře bočních frýzů u modelů Triumf I, 
II, IV, V a VI podle velikosti použitého úchytu

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210

možnost atypického provedení na vyžádání / 
u povrchu laminát real příčně pouze  
do celkového rozměru šíře  
1 150 mm x výška 2 010 mm

I II III IV V VI

boční frýzy laminát + sklo nebo výplň laminát

boční frýzy laminát plus + sklo nebo výplň laminát plus

boční frýzy laminát real + sklo nebo výplň laminát real

boční frýzy lakované PU stand. + sklo nebo výplň lakované PU

boční frýzy dýha forte PU + sklo nebo výplň dýha lakovaná PU

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý 8 780 Kč 8 780 Kč 8 780 Kč 8 780 Kč x 8 780 Kč

connex pískovaný motiv 13 530 Kč 13 530 Kč 13 530 Kč 13 530 Kč x 13 530 Kč

laminát x x x x 7 780 Kč x

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý 9 080 Kč 9 080 Kč 9 080 Kč 9 080 Kč x 9 080 Kč

connex pískovaný motiv 13 830 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč x 13 830 Kč

laminát x x x x 8 080 Kč x

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý 9 480 Kč 9 480 Kč 9 480 Kč 9 480 Kč x 9 480 Kč

connex pískovaný motiv 14 230 Kč 14 230 Kč 14 230 Kč 14 230 Kč x 14 230 Kč

laminát x x x x 8 480 Kč x

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý 9 980 Kč 9 980 Kč 9 980 Kč 9 980 Kč x 9 980 Kč

connex pískovaný motiv 14 730 Kč 14 730 Kč 14 730 Kč 14 730 Kč x 14 730 Kč

laminát x x x x 8 980 Kč x

connex čirý, polomléčný, mléčný, mastercarre čirý 15 530 Kč 15 530 Kč 15 530 Kč 15 530 Kč x 15 530 Kč

connex pískovaný motiv 20 280 Kč 20 280 Kč 20 280 Kč 20 280 Kč x 20 280 Kč

laminát x x x x 14 530 Kč x
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Alumi Vertik L Alumi Vertik S

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

jednotná cena  
pro dveře v. 197 a 210

jednotná cena  
pro dveře v. 197 a 210

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení 
laminát HPL / svislá hliníková lišta v odstínu champagne zafrézovaná po celé délce křídla

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze  
v provedení laminát HPL / svislá hliníková lišta v odstínu champagne ukončená v ploše křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

možnost atypického provedení na vyžádání / 
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového 
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

možnost atypického provedení na vyžádání / 
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového 
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu 
champagne / ideální v kombinaci s Alumi 
hranou a zárubní FABI M

zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu 
champagne / ideální v kombinaci s Alumi 
hranou a zárubní FABI M

P FDZ MDZ P FDZ MDZ

laminát 7 180 Kč 8 580 Kč 8 880 Kč

laminát plus 7 480 Kč 8 880 Kč 9 180 Kč

laminát real 7 880 Kč 9 280 Kč 9 580 Kč

laminát 7 180 Kč 8 580 Kč 8 880 Kč

laminát plus 7 480 Kč 8 880 Kč 9 180 Kč

laminát real 7 880 Kč 9 280 Kč 9 580 Kč
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Alumi Horizon L

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. 
horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková 
lišta v odstínu champagne zafrézovaná po celé šířce křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

jednotná cena  
pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena  
pro dveře  
v. 197 a 210

možnost atypického provedení na 
vyžádání / u povrchu laminát real 
příčně pouze do celkového rozměru 
šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

možnost atypického provedení na vyžádání /  
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového  
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

zaskleno hliníkovou lištou 
Alumi v odstínu champagne /
ideální v kombinaci s Alumi 
hranou a zárubní FABI M

P FDZ MDZ

Alumi Horizon S

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze v provedení laminát HPL / 
vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne ukončená v ploše křídla

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / 
lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

jednotná cena pro dveře š. 60–90

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne /
ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

P GZ1 GZ2FDZ MDZ GZ5GZ3 GZ4

laminát 7 680 Kč 9 080 Kč 9 380 Kč

laminát plus 7 980 Kč 9 380 Kč 9 680 Kč

laminát real 8 380 Kč 9 780 Kč 10 080 Kč

laminát 7 680 Kč 9 080 Kč 9 380 Kč 8 580 Kč 9 380 Kč 10 180 Kč 10 980 Kč 10 780 Kč

laminát plus 7 980 Kč 9 380 Kč 9 680 Kč 8 880 Kč 9 680 Kč 10 480 Kč 11 280 Kč 11 080 Kč

laminát real 8 380 Kč 9 780 Kč 10 080 Kč 9 280 Kč 10 080 Kč 10 880 Kč 11 680 Kč 11 480 Kč
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Alumi Monté

Výplň 

 

děrovaná DTD,  
možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / nelze kalené sklo / lze pouze  
sklo o tloušťce 4 mm

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU 
(standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL  
za příplatek) a dýhy forte PU / nelze v provedení laminát HPL

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

jednotná cena  
pro dveře v. 197 a 210

Alumi Ruby

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních / nelze  
v provedení laminát HPL / vodorovná hliníková lišta v odstínu champagne je na pantové 
straně ukončena s hranou dveří, na zámkové straně pak v ploše dveří nebo u prosklení

Výplň 

 

děrovaná DTD, 
možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za 
příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

jednotná cena  
pro dveře v. 197 a 210

možnost atypického provedení na vyžádání / 
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového 
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

možnost atypického provedení na vyžádání / 
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového 
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu 
champagne / ideální v kombinaci s Alumi 
hranou a zárubní FABI M

zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu 
champagne / ideální v kombinaci s Alumi 
hranou a zárubní FABI M

GZ AZ DZP GZ4GZ2

laminát 7 180 Kč 8 980 Kč 9 780 Kč

laminát plus 7 480 Kč 9 280 Kč 10 080 Kč

laminát real 7 880 Kč 9 680 Kč 10 480 Kč

laminát 5 780 Kč 5 980 Kč 6 380 Kč

laminát plus 6 080 Kč 6 280 Kč 6 680 Kč

laminát real 6 480 Kč 6 680 Kč 7 080 Kč

lakované PU 6 980 Kč 7 180 Kč 7 580 Kč

dýha forte PU 12 530 Kč 12 730 Kč 13 130 Kč
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Ostatní dveře Alumi

jednotná cena  
pro dveře v. 197 a 210

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně  
RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU /  
nelze v provedení laminát HPL

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré,  
za příplatek možno i jiné druhy skel / lze pouze sklo o tloušťce 4 mm

jednotná cena  
pro dveře š. 60–90

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

zaskleno hliníkovou lištou Alumi v odstínu champagne / 
ideální v kombinaci s Alumi hranou a zárubní FABI M

Alumi Primum Alumi Maxim III Alumi Trix Alumi QuartexAlumi Fénix I Alumi Fénix II Alumi Fénix IV

GZ  AZ DZ QZ SZ SZ SZ GZ3 GZ4

Alumi Nexis Alumi Alex III Alumi Alex IV Alumi Rubika

GZ5 GZ3 GZ4 GZ6

Alumi Maxim II

QZ

Alumi Maxim I

QZ

laminát 6 080 Kč 6 680 Kč 7 430 Kč 7 180 Kč 7 180 Kč 7 180 Kč 6 780 Kč 6 780 Kč 6 780 Kč 9 980 Kč 10 580 Kč

laminát plus 6 380 Kč 6 980 Kč 7 730 Kč 7 480 Kč 7 480 Kč 7 480 Kč 7 080 Kč 7 080 Kč 7 080 Kč 10 280 Kč 10 880 Kč

laminát real 6 780 Kč 7 380 Kč 8 130 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč 7 480 Kč 7 480 Kč 7 480 Kč 10 680 Kč 11 280 Kč

lakované PU 7 280 Kč 7 880 Kč 8 630 Kč 8 380 Kč 8 380 Kč 8 380 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 7 980 Kč 11 180 Kč 11 780 Kč

dýha forte PU 12 830 Kč 13 430 Kč 14 180 Kč 13 930 Kč 13 930 Kč 13 930 Kč 13 530 Kč 13 530 Kč 13 530 Kč 16 730 Kč 17 330 Kč

laminát 11 180 Kč 9 180 Kč 9 880 Kč 9 830 Kč

laminát plus 11 480 Kč 9 480 Kč 10 180 Kč 10 130 Kč

laminát real 11 880 Kč 9 880 Kč 10 580 Kč 10 530 Kč

lakované PU 12 380 Kč 10 380 Kč 11 080 Kč 11 030 Kč

dýha forte PU 17 930 Kč 15 930 Kč 16 630 Kč 16 580 Kč
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jednotná cena pro dveře v. 197 a 210jednotná cena pro dveře š. 60–90

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 
9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek 
možno i jiné druhy skel / u povrchu dýha forte PU nejsou možné rámečky SLIM

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou 
masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte 
masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte 
nejsou možné rámečky SLIM

Nemo

dveře jsou zaskleny MDF rámečkem Nemo lakovaným tvrzenou barvou – efekt 
broušený hliník / jiný odstín lakovaného rámečku viz příplatky kontrast str. 34 / 
stejný odstín rámečku v povrchu lakované PU jako dveře bez příplatku

jednotná cena pro 
dveře š. 60–90

jednotná cena pro 
dveře v. 197 a 210

Výplň 

 

děrovaná DTD,  
možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila 
čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel / 
nelze kalené sklo

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních  
a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016  
a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) / nelze v provedení HPL

Nemo I Nemo II Nemo III

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

možnost atypického provedení na 
vyžádání / u povrchu laminát real 
příčně pouze do celkového rozměru 
šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

laminát 6 680 Kč 7 330 Kč 7 980 Kč

laminát plus 6 980 Kč 7 630 Kč 8 280 Kč

laminát real 7 380 Kč 8 030 Kč 8 680 Kč

lakované PU 7 880 Kč 8 530 Kč 9 180 Kč

Primum

AZ DZP P1KP1NGZ  

laminát 3 580 4 480 4 880 5 430 5 230 6 830

laminát plus 3 880 4 780 5 180 5 730 5 530 7 130

laminát real 4 280 5 180 5 580 6 130 5 930 7 530

lakované PU 4 780 5 680 6 080 6 630 6 430 8 030

dýha forte PU 10 330 11 230 11 630 12 180 x x
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dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 /  
u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM

Maxim

jednotná cena pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře  
v. 197 a 210

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek 
možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 
a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Maxim III
QZPK

Maxim II
RZQZPK

Maxim I
QZPK

laminát 5 280 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 5 580 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč

laminát plus 5 580 Kč 5 580 Kč 5 580 Kč 5 580 Kč 5 880 Kč 5 580 Kč 5 580 Kč

laminát real 5 980 Kč 5 980 Kč 5 980 Kč 5 980 Kč 6 280 Kč 5 980 Kč 5 980 Kč

lakované PU 6 480 Kč 6 480 Kč 6 480 Kč 6 480 Kč 6 780 Kč 6 480 Kč 6 480 Kč

dýha forte PU x 12 030 Kč x 12 030 Kč x x 12 030 Kč
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Fénix

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210

jednotná cena pro dveře š. 60–90 dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte 
masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, 
ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Fénix I Fénix IVFénix II
SZPK PK SZEK EZ SZPK

laminát 4 980 Kč 4 980 Kč 5 330 Kč 5 330 Kč 4 980 Kč 4 980 Kč 4 980 Kč 4 980 Kč

laminát plus 5 280 Kč 5 280 Kč 5 630 Kč 5 630 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč

laminát real 5 680 Kč 5 680 Kč 6 030 Kč 6 030 Kč 5 680 Kč 5 680 Kč 5 680 Kč 5 680 Kč

lakované PU 6 180 Kč 6 180 Kč 6 530 Kč 6 530 Kč 6 180 Kč 6 180 Kč 6 180 Kč 6 180 Kč

dýha forte PU x 11 730 Kč x x x 11 730 Kč x 11 730 Kč
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Mada

jednotná cena pro dveře š. 60–90

zaskleno lištou č. 4, vnitřní lišta nalepovací široká č. 5

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

WZ

Mada F Mada M Mada RMada U
ZZ ZZ WZ ZZ WZ YZ VZ YZ ZZ

laminát 5 330 Kč 5 330 Kč 5 680 Kč 5 680 Kč 6 880 Kč 6 880 Kč 6 380 Kč 6 380 Kč 5 680 Kč 6 380 Kč

laminát plus 5 630 Kč 5 630 Kč 5 980 Kč 5 980 Kč 7 180 Kč 7 180 Kč 6 680 Kč 6 680 Kč 5 980 Kč 6 680 Kč

laminát real 6 030 Kč 6 030 Kč 6 380 Kč 6 380 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 7 080 Kč 7 080 Kč 6 380 Kč 7 080 Kč

lakované PU 6 530 Kč 6 530 Kč 6 880 Kč 6 880 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 6 880 Kč 7 580 Kč
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Trix Quartex

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4,  
u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou  
možné rámečky SLIM / dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného  
modelu bez plné kazety

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu 
dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / 
dekory dýha forte jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU 
(standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL  
za příplatek) a dýhy forte PU

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU 
(standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL  
za příplatek) a dýhy forte PU

jednotná cena pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře  
v. 197 a 210

jednotná cena pro dveře  
v. 197 a 210

PK GZ3GZ2GZ1 GZ4PK GZ1 GZ2 GZ3

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

laminát 7 180 Kč 7 180 Kč 7 180 Kč 7 180 Kč

laminát plus 7 480 Kč 7 480 Kč 7 480 Kč 7 480 Kč

laminát real 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč

lakované PU 8 380 Kč 8 380 Kč 8 380 Kč 8 380 Kč

dýha forte PU x x x 13 930 Kč

laminát 7 380 Kč 7 380 Kč 7 380 Kč 7 380 Kč 7 380 Kč

laminát plus 7 680 Kč 7 680 Kč 7 680 Kč 7 680 Kč 7 680 Kč

laminát real 8 080 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč

lakované PU 8 580 Kč 8 580 Kč 8 580 Kč 8 580 Kč 8 580 Kč

dýha forte PU x x x x 14 130 Kč
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dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu č. 4, u povrchu dýha forte 
masivní dubovou lištou č. 4 / u povrchu dýha forte nejsou možné rámečky SLIM / dekory dýha forte 
jsou dostupné pouze u proskleného modelu bez plné kazety

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou v profilu 
č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4 /u povrchu dýha 
forte nejsou možné rámečky SLIM

Nexis

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, lakovaných PU (standardně  
RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

Alex

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních,  
lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016  
a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

jednotná cena 
pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena 
pro dveře  
v. 197 a 210

PK GZ1 GZ3GZ2 GZ4 GZ5
Alex III Alex IV

PK GZ3PK GZ4

možnost atypického provedení na vyžádání / 
u povrchu laminát real příčně pouze do celkového 
rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

jednotná cena pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře  
v. 197 a 210

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

laminát 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč

laminát plus 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč 7 880 Kč

laminát real 8 280 Kč 8 280 Kč 8 280 Kč 8 280 Kč 8 280 Kč 8 280 Kč

lakované PU 8 780 Kč 8 780 Kč 8 780 Kč 8 780 Kč 8 780 Kč 8 780 Kč

dýha forte PU x x x x x 14 330 Kč

laminát 6 580 Kč 6 580 Kč 6 880 Kč 6 880 Kč

laminát plus 6 880 Kč 6 880 Kč 7 180 Kč 7 180 Kč

laminát real 7 280 Kč 7 280 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč

lakované PU 7 780 Kč 7 780 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč

dýha forte PU x 13 330 Kč x 13 630 Kč
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Betty

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou lištou v profilu č. 4 /  
označení N = nalepovací rámeček / označení K = vložená kazeta

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních a lakovaných PU (standardně 
RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) 

Výplň 

 

voštinová výplň, možno i děrovaná 
nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

dveře jsou zaskleny obalovanou nebo lakovanou masivní lištou  
v profilu č. 4, u povrchu dýha forte masivní dubovou lištou č. 4

Rubika

Výplň 

 

voštinová výplň, možno  
i děrovaná nebo plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, 
činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno 
i jiné druhy skel / nelze kalené sklo

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus a laminátů real vč. horizontálních  
a lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016  
a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy forte PU

PK GZ3 GZ6 P2N AN P2K AK

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real příčně 
pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

jednotná cena pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře  
š. 60–90

jednotná cena pro dveře  
v. 197 a 210

jednotná cena pro dveře  
v. 197 a 210

možnost atypického provedení na vyžádání / u povrchu laminát real 
příčně pouze do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

laminát 6 030 Kč 6 030 Kč 6 030 Kč

laminát plus 6 330 Kč 6 330 Kč 6 330 Kč

laminát real 6 730 Kč 6 730 Kč 6 730 Kč

lakované PU 7 230 Kč 7 230 Kč 7 230 Kč

dýha forte PU x x 12 780 Kč

laminát 5 980 Kč 6 480 Kč 7 330 Kč 7 330 Kč

laminát plus 6 280 Kč 6 780 Kč 7 630 Kč 7 630 Kč

laminát real 6 680 Kč 7 180 Kč 8 030 Kč 8 030 Kč

lakované PU 7 180 Kč 7 680 Kč 8 530 Kč 8 530 Kč
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Linie 

jednotná cena pro dveře š. 60–90

prosklené dveře jsou zaskleny 
lakovanou lištou č. 4

Povrch 

 

hladký povrch s drážkováním v ploše / lakováno polyuretanovou barvou 
(standardně bílá RAL 9003, lze i RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, 
ostatní odstíny RAL za příplatek)

Výplň 

 

děrovaná DTD, možno i plná DTD

Sklo 

 

matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, 
crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

možnost atypického provedení

jednotná cena pro dveře v. 197 a 210

možnost atypického umístění drážek v ploše dveří na vyžádání / za 
grafické zpracování pro výrobu příplatek 500 Kč/dveře, za nastavení 
technologie ve výrobě příplatek 1 000 Kč/dveře / pokud jsou v zakázce 
další dveře ve stejném vzhledu drážkování, je příplatek účtován  
v zakázce pouze jednou

Linie Horizon L4
L4 L4 SZ I L4 QZ II L4 QZ IIIL4 QZ IL4 SZ IIIL4 SZ II

Linie FrameLinie Vertik

L2 R1 RH4RV2

L2 L2 SZ I L2 QZ IIL2 SZ II L2 QZ I L2 QZ IIIL2 SZ III

Linie Horizon L2 Linie Horizon
K1 K3

lakované PU 6 380 Kč 7 780 Kč 7 780 Kč 7 780 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 6 380 Kč 6 380 Kč 6 380 Kč 6 380 Kč

lakované PU 6 380 Kč 7 780 Kč 7 780 Kč 7 780 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 8 080 Kč 6 380 Kč 6 380 Kč
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cena je uvedena za otočné jednokřídlé dveře a za posuvné dveře bez výřezu 
i s výřezem pro úchyt  pojezdového mechanismu / dvoukřídlé provedení je 
dvojnásobkem ceny jednokřídlého

Grafika 

 

pozitiv = grafika zobrazena např. pískováním, gravírováním nebo tiskem /  
negativ = grafika ponechána v provedení konkrétního skla, ostatní plocha skla např. pískovaná nebo proveden tisk /  
nanotisk = digitální potisk skla vhodný pro jemnou celoplošnou grafiku /  
jiné motivy grafiky = gravírování nebo tisku na sklo lze vybrat z kolekce VV sklo nebo JAP, cena na vyžádání

uvedená cena je za skleněné dveře bez kování, cena kování je závislá na zvoleném typu / možno dodat jiné 
motivy pískování, i s vlastní grafikou / možnost posuvného provedení do pouzdra nebo na stěnu – stand. 
rozměr bez výřezu na uchycení pojezdového mechanismu bez příplatku / dveře jsou baleny do strečové 
fólie, opatřeny plastovými rohy a na obvodové hrany je nasazen pěnový profil

otočné celoskleněné dveře lze umístit do obložkové zárubně s oblou hranou obložky 
FABI SC, s ostrou hranou obložky FABI HC nebo s hliníkovou obložkou FABI MC / posuvné 
celoskleněné dveře lze umístit  do pouzdra s obložkovou zárubní, do bezobložkového 
poudra, do posuvu před stěnu do garnýže CAG, Häfele nebo systému Roc design

Sklo 

 

standardně kalené sklo tl. 8 mm float čirý nebo satinato / cena včetně 
leštěných zkosených hran, 4 malých vrtaných otvorů pro panty a 2 velkých 
vrtaných otvorů pro tělo zámku / možnost i jiného skla na vyžádání

možnost atypického provedení  
na vyžádání

výška 197/210 197/210 197/210 197/210 197/210 197/210 197/210 197/210 197/210

jmenovitá 
šířka 60

float čirý 4 160 Kč 6 360 Kč 7 040 Kč 7 920 Kč 9 200 Kč 9 200 Kč 9 200 Kč 9 200 Kč 9 200 Kč
satinato 4 910 Kč 7 110 Kč 7 790 Kč 8 670 Kč 9 950 Kč 9 950 Kč 9 950 Kč 9 950 Kč 9 950 Kč

jmenovitá 
šířka 70

float čirý 4 580 Kč 6 780 Kč 7 460 Kč 8 340 Kč 9 620 Kč 9 620 Kč 9 620 Kč 9 620 Kč 9 620 Kč
satinato 5 450 Kč 7 650 Kč 8 330 Kč 9 210 Kč 10 490 Kč 10 490 Kč 10 490 Kč 10 490 Kč 10 490 Kč

jmenovitá 
šířka 80

float čirý 4 990 Kč 7 190 Kč 7 870 Kč 8 750 Kč 10 030 Kč 10 030 Kč 10 030 Kč 10 030 Kč 10 030 Kč
satinato 5 990 Kč 8 190 Kč 8 870 Kč 9 750 Kč 11 030 Kč 11 030 Kč 11 030 Kč 11 030 Kč 11 030 Kč

jmenovitá 
šířka 90

float čirý 5 410 Kč 7 610 Kč 8 290 Kč 9 170 Kč 10 450 Kč 10 450 Kč 10 450 Kč 10 450 Kč 10 450 Kč
satinato 6 530 Kč 8 730 Kč 9 410 Kč 10 290 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč

jmenovitá 
šířka 100

float čirý 5 830 Kč 8 030 Kč 8 710 Kč 9 590 Kč 10 870 Kč 10 870 Kč 10 870 Kč 10 870 Kč 10 870 Kč
satinato 7 060 Kč 9 260 Kč 9 940 Kč 10 820 Kč 12 100 Kč 12 100 Kč 12 100 Kč 12 100 Kč 12 100 Kč

Celoskleněné dveře a stěny
Pampeliška

pískované 
(pozitiv/negativ)

Bez grafiky
float čirý / satináto pískované 

(pozitiv/negativ)

Lamine
pískované 

(pozitiv/negativ)

Crosta
pískované 

(pozitiv/negativ)

Albero
pískované 

(pozitiv/negativ)

Orrizonte
pískované 

(pozitiv/negativ)

Natura
U10 mat na
gravírování

Brusco – Linie

jednotná cena 
pro dveře v. 197 a 210

pískování / gravír 
(pozitiv/negativ)

Centro
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Celoskleněné dveře a stěny

Doporučené kování pro celoskleněné dveře

Celoskleněné stěny 

 

Celoskleněné stěny umí prostor dokonale fyzicky oddělit a zároveň ho opticky ponechat volný. 
Skla lze jakkoliv dekorovat a tím designově propojit s exteriérem i interiérem.  
Variant celoskleněných stěn pro funkční oddělení prostoru je velmi mnoho. Kombinovat lze 
všechny základní prvky: dveře, boční světlíky i nadsvětlíky. Max. rozměry jedné tabule skla jsou 
šířka 1 450 mm, výška 3 000 mm. Standardně jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního skla 
tl. 10 mm či 12 mm, čímž je zaručena jejich maximální bezpečnost a vysoká odolnost proti 
rozbití. Všechna skla jsou certifikována. Zvuková neprůzvučnost skla dosahuje v případě 12 mm 
skla 35 dB. Systém rohového kování je plně kombinovatelný s kováním pro dveře a umožňuje 
všechny způsoby zamykání. Kotvení celoskleněných tabulí k podlaze a stropní konstrukci 
se provádí pomocí zapuštěných či přiznaných kovových U-profilů. Ceny jsou kalkulovány na 
poptávku a podle konkrétního zaměření.

Varianty celoskleněných stěn 

popis provedení povrch obj. č. cena bez DPH

sada OV Byznys 3D (tělo zámku,  
2 ks závěsů, 2 ks krytek pantů)  
bez klik a cylindrické vložky 

bez otvoru/zamykání

nerez

DSKL0002

4 455 Kčcylindrický DSKL0006

dózický klíč DSKL0004

sada HR Byznys 3D (tělo zámku,  
2 ks závěsů, 2 ks krytek pantů)  
bez klik a cylindrické vložky 

bez otvoru/zamykání

nerez

DSKL0058

4 455 Kčcylindrický DSKL0062

dózický klíč DSKL0060

název povrch obj. č. cena bez DPH

klika CINA pro skleněné dveře (pár) nerez  DCE00085 535 Kč

klika MARCO pro skleněné dveře (pár) nerez DSC00019 835 Kč

  vložka nikl pro skleněné dveře

  vložka 26 + 26 nikl PWIL0004 528 Kč

  knoflíková 26/17K nikl DSKL0025 885 Kč

  knoflíková 17/26K nikl DSKL0026 885 Kč

Povrchová úprava skla NANOTISK 

 

Nanotisk je nejnovější patentovaná technologie pro digitální potisk skla, která je 
ideální pro individuální potisk skleněných dveří v jakékoliv grafice.

nanotisk
Energia

nanotisk
Erba

výška 197/210 197/210 197/210

jmenovitá 
šířka 60

float čirý 9 200 Kč 9 600 Kč 10 880 Kč
satinato 9 950 Kč 10 350 Kč 11 630 Kč

jmenovitá 
šířka 70

float čirý 9 620 Kč 10 020 Kč 11 300 Kč
satinato 10 490 Kč 10 890 Kč 12 170 Kč

jmenovitá 
šířka 80

float čirý 10 030 Kč 10 430 Kč 11 710 Kč
satinato 11 030 Kč 11 430 Kč 12 710 Kč

jmenovitá 
šířka 90

float čirý 10 450 Kč 10 850 Kč 12 130 Kč
satinato 11 570 Kč 11 970 Kč 13 250 Kč

jmenovitá 
šířka 100

float čirý 10 870 Kč 11 270 Kč 12 550 Kč
satinato 12 100 Kč 12 500 Kč 13 780 Kč

pískované 
(pozitiv/negativ)

Torrente
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Základní plné protipožární dveře Pyroboard EI/EW 30
Primum  

P  

Alumi Vertik L  

P  

Alumi Horizon L  

P  

Alumi Horizon S  

P  

Alumi Ruby 

P 

Betty P2N Primum P1N 

 

Alumi Vertik S 

P  

Linie Horizon

L4  

Linie Horizon

L2  

Linie Horizon

K1  

Linie Horizon

K3  

Linie Vertik

L2  

Linie Frame

R1  

Linie Frame

RV2  

Linie Frame

RH4  

laminát 5 930 Kč 8 930 Kč 8 930 Kč 9 430 Kč 9 430 Kč 8 930 Kč 7 580 Kč 8 330 Kč

laminát plus 6 230 Kč 9 230 Kč 9 230 Kč 9 730 Kč 9 730 Kč 9 230 Kč 7 880 Kč 8 630 Kč

laminát real 6 630 Kč 9 630 Kč 9 630 Kč 10 130 Kč 10 130 Kč 9 630 Kč 8 280 Kč 9 030 Kč

lakované PU 7 130 Kč x x x x x 8 780 Kč 9 530 Kč

dýha forte PU 12 680 Kč x x x x x x x

lakované PU 8 130 Kč 8 130 Kč 8 130 Kč 8 130 Kč 8 130 Kč 8 130 Kč 8 130 Kč 8 130 Kč
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dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm / prosklené 
dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním 
rámečkem v profilu č. 7 / protipožární dveře lze osadit do ocelové 
nebo obložkové zárubně podle provedení a rozměru na dotaz /  
doporučujeme dveřní samozavírač / lze dodat i dveře Pyroglass 
Fénix II (stejné ceny jakou u modelu Fénix I) / u všech 
protipožárních dveří je standardně nabízen pant Trio ze zvýšenou 
nosností v ceně výrobků

u plných protipožárních dveří je jednotná cena pro dveře v. 197 a 210 / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass je pro atypickou výšku dveří 
od 1 980 do 2 120 mm účtován příplatek za větší protipožární sklo 1 200 Kč/dveře

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, 
lakovaných PU (standardně RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016  
a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU nebo 
olejovoskované

Sklo 

 

standardně protipožární čiré sklo tl. 16–17 mm

možnost atypického provedení a max. certifikované rozměry na vyžádání / u povrchu laminát real příčně pouze 
do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm

Prosklené protipožární dveře Pyroglass EI/EW 30

laminát EI/EW 17 920 Kč / 14 460 Kč 21 330 Kč / 17 920 Kč 28 370 Kč / 24 960 Kč 21 530 Kč / 17 910 Kč 20 330 Kč / 16 710 Kč 20 030 Kč / 16 410 Kč
laminát plus EI/EW 18 220 Kč / 14 760 Kč 21 630 Kč / 18 220 Kč 28 670 Kč / 25 260 Kč 21 830 Kč / 18 210 Kč 20 630 Kč / 17 010 Kč 20 330 Kč / 16 710 Kč
laminát real EI/EW 18 620 Kč / 15 160 Kč 22 030 Kč / 18 620 Kč 29 070 Kč / 25 660 Kč 22 230 Kč / 18 610 Kč 21 030 Kč / 17 410 Kč 20 730 Kč / 17 110 Kč
lakované PU EI/EW 19 120 Kč / 15 660 Kč 22 530 Kč / 19 120 Kč 29 570 Kč / 26 160 Kč 22 730 Kč / 19 110 Kč 21 530 Kč / 17 910 Kč 21 230 Kč / 17 610 Kč
dýha forte PU EI/EW 24 670 Kč / 21 210 Kč 28 080 Kč / 24 670 Kč 35 120 Kč / 31 710 Kč x 27 080 Kč / 23 460 Kč 26 780 Kč / 23 160 Kč

lakované PU EI/EW 22 230 Kč / 18 610 Kč 22 530 Kč / 18 910 Kč

jednotná cena pro dveře š. 60–90

Primum  

AZ  

Primum 

DZ  

Primum  

GZ  

Betty  

AN  

Maxim III 

QZ  

Maxim II  

QZ  

Maxim I  

QZ  

Fénix IV  

SZ  

Fénix I  

SZ  

Linie Horizon L2 (platí i pro Linie Horizon L4)

QZ IIQZ I QZ IIISZ I SZ II SZ III

Fénix II  

SZ  
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Bezpečnostní  
protipožární dveře

bezpečnostní kování: FAB BK 325, třída BT3, s překrytem vložky, IROX vzhled 
broušený nerez, madlo/klika – cena 1 890 Kč
základní bezpečnostní vložka: PWIL0001H 30/35 RC3 s havarijní funkcí  
vč. 5 klíčů – cena 774 Kč 
dveřní kukátko: chrom, mosaz, nikl s krytkou – cena 155 Kč;  
dveřní samozavírač: typ GEZE TS 2000V stříbrný včetně ramínka, bez vypnutí 
aretace, pro požární a bezpečnostní dveře do váhy 100 kg – cena 2 115 Kč; 
montážní podložka – cena 295 Kč (možná i jiná provedení)

K bezpečnostním dveřím standardně 
nabízíme skladem tyto komponenty:

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, 
lakovaných PU (standardně bílá RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010,  
RAL 7016, RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek) a dýhy PU

RC2: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou,  
rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 2 pasivní prvky 
proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám ze smrkového 
dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní 
s těsněním, dveřním prahem nebo padací lištou 32 dB, který je 
nutno dokoupit)

RC3: plné křídlo / zámek FAB X57 s desetiletou zárukou,  
rozteč 72 mm / + 3 aktivní prvky, 3 závěsy / + 3 pasivní prvky 
proti vysazení a vylomení / masivní vyztužený rám z dubového 
dřeva / protihluková úprava 32 dB (platí pro komplet se zárubní 
s těsněním, dveřním prahem nebo padací lištou 32 dB, který je 
nutno dokoupit)

možnost dodání i jiného kování v různém provedení povrchu 
např. v moderní černé barvě včetně černé vložky

jednotná cena  
pro dveře  
š. 60–90

možnost 
atypického 
provedení  
na vyžádání

jednotná cena 
pro dveře  
v. 197 a 210

unikátní systém protipožárních prosklených stěn s nadsvětlíkem  
v konstrukci obložkové zárubně a s bočním světlíkem v konstrukci 
rámové / dveře jsou osazeny zámkem PZ (pro FAB) 72/80 mm /  
prosklené dveře jsou osazeny mořeným nebo lakovaným masivním 
rámečkem v profilu č. 7 / protipožární nadsvětlík pouze v kombinaci  
s protipožárními falcovými jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi

Povrch 

 

všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real, lakovaných PU (standardně RAL 9001, 
RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016 a RAL 7035, ostatní odstíny RAL za příplatek), dýhy forte PU 
nebo olejovoskované / u bočního světlíku lze pouze povrch lakované PU a dýha forte PU

Sklo 

 

standardně protipožární

možnost 
atypického 
provedení

protipožární nadsvětlík do výšky stand. otvoru 350 cm

přípl. za úpravu světlíku EI/EW 30 přípl. za sklo EI/EW 30

laminát, laminát plus, 
laminát real, lakované PU, 
dýha forte PU

3 000 Kč/ks 17 000 Kč/m2 skla

NADSVĚTLÍK

m
ax

. 3
50

 c
m

dv
eř

e 
m

ax
. 2

10
 c

m
max. 185 cm

BOČNÍ SVĚTLÍK
neomezené napojování modulů

m
ax

. 3
50

 c
m

max. 
100 cm

max. 
210 cm

pro výpočet ceny protipožárního nadsvětlíku s dveřmi je nutné sečíst cenu protipožárních dveří, cenu světlíku, 
příplatek za protipožární úpravu světlíku a cenu protipožárního skla / pro výpočet ceny protipožárního bočního 
světlíku je nutné sečíst cenu světlíku, příplatek za protipožární úpravu světlíku a cenu protipožárního skla

protipožární boční světlík do výšky stand. otvoru 350 cm

přípl. za úpravu světlíku EI/EW 30 přípl. za sklo EI/EW 30

lakované PU, dýha forte PU 1 550 Kč/ks 17 000 Kč/m2 skla

Protipožární 
prosklené stěny EI/EW 30
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Bezpečnostní protipožární dveře Pyrosafe RC2/RC3
Primum P 

třída RC2 třída RC3
Klima II / Klima III Klima II / Klima III

laminát 10 830 Kč 12 330 Kč 13 930 Kč 15 430 Kč

laminát plus 11 130 Kč 12 630 Kč 14 230 Kč 15 730 Kč
laminát real 11 530 Kč 13 030 Kč 14 630 Kč 16 130 Kč
lakované PU 12 030 Kč x 15 130 Kč x
dýha forte PU 17 580 Kč x 20 680 Kč x

Betty P2N

 

třída RC2 třída RC3
Klima II / Klima III Klima II / Klima III

13 230 Kč 14 730 Kč 16 330 Kč 17 830 Kč

13 530 Kč 15 030 Kč 16 630 Kč 18 130 Kč
13 930 Kč 15 430 Kč 17 030 Kč 18 530 Kč
14 430 Kč x 17 530 Kč x

třída RC2 třída RC3
Klima II / Klima III Klima II / Klima III

13 830 Kč 15 330 Kč 16 930 Kč 18 430 Kč

14 130 Kč 15 630 Kč 17 230 Kč 18 730 Kč
14 530 Kč 16 030 Kč 17 630 Kč 19 130 Kč

x x x x
x x x x

Alumi Vertik P L/S  

třída RC2 třída RC3
Klima II / Klima III Klima II / Klima III

13 830 Kč 15 330 Kč 16 930 Kč 18 430 Kč

14 130 Kč 15 630 Kč 17 230 Kč 18 730 Kč
14 530 Kč 16 030 Kč 17 630 Kč 19 130 Kč

x x x x
x x x x

Alumi Ruby P 

třída RC2 třída RC3
Klima II / Klima III Klima II / Klima III

laminát 12 480 Kč 13 980 Kč 15 580 Kč 17 080 Kč

laminát plus 12 780 Kč 14 280 Kč 15 880 Kč 17 380 Kč
laminát real 13 180 Kč 14 680 Kč 16 280 Kč 17 780 Kč
lakované PU 13 680 Kč x 16 780 Kč x

Primum P1N

třída RC2 třída RC3
Klima II / Klima III Klima II / Klima III

14 330 Kč 15 830 Kč 17 430 Kč 18 930 Kč

14 630 Kč 16 130 Kč 17 730 Kč 19 230 Kč
15 030 Kč 16 530 Kč 18 130 Kč 19 630 Kč

x x x x
x x x x

Alumi Horizon  P L/S  

x x

x x
x x

12 530 Kč 16 130 Kč

Linie  (platí pro všechny plné modely dveří Linie)

třída RC2 třída RC3
Klima II Klima II

Horizon L2/L4 Horizon K1/K3 Vertik L2 Frame R1
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Protihluková úprava (RW) 

 

30 dB –  příplatek ke dveřím s děrovanou DTD 1 300 Kč, ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč
32 dB –  příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 050 Kč, u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava v ceně
36 dB –  příplatek ke dveřím s plnou DTD 1 650 Kč, u bezpečnostních dveří BT2 a BT3 je úprava za příplatek 600 Kč 
V ceně není dveřní práh ani padací lišta (musí být minimálně se stejným nebo vyšším parametrem požadovaného útlumu dveří), v zárubni musí být instalováno těsnění.  
Platí pro otočné falcované dveře.  
Verze 32 dB a 36 dB pouze v kombinaci s ocelovou zárubní.

Kouřotěsná úprava dveří Pyrosmoke 

 

Kouřotěsná úprava jde u většiny falcových jednokřídlých protipožárních plných nebo prosklených dveří za příplatek 2 500 Kč/dveře.  
U kouřotěsných dveří je cena prahové lišty již v ceně příplatku.

Klima 

 

Povrch: všechny dekory laminátů, laminátů plus, laminátů real vč. horizontálních, 
lakovaných PU (mimo klima III) a dýhy forte PU / pouze u plných dveří bez výřezů /
nelze pro rámovou konstrukci dveří, model dveří Triumf, Kitty

speciální konstrukce brání průniku vlhkosti do dveří a tím zabraňuje následné deformaci a nechtěným změnám tvaru / vhodné modely Klima dveří CAG: 
Primum P, P1N, Alumi P, Betty P2N, Linie Horizon L4, L2, K1 a K3, Linie Vertik L2, Linie Frame R1, RV2 a RH4 nebo v kombinaci s úpravou RC2 a RC3

Klima S I – bez příplatku  
Klima II + 1 190 Kč/křídlo, v ceně u provedení bezpečnostních dveří RC2 a RC3 
Klima III + 1 500 Kč/křídlo / příplatek je připočítáván k ceně plných dveří s děrovanou 
nebo plnou dřevotřískovou výplní (DTD)

Dveřní prahy 

 

Tloušťka 20 mm

dveřní prahy buk a dub 
bez povrchové úpravy – nelakované

délka (mm) šíře 100 mm šíře 150 mm šíře 200 mm

600 250 Kč 330 Kč 400 Kč
700 265 Kč 345 Kč 415 Kč
800 280 Kč 360 Kč 430 Kč
900 295 Kč 375 Kč 445 Kč

dveřní prahy buk a dub 
lakované PU – transparentním lakem

délka (mm) šíře 100 mm šíře 150 mm šíře 200 mm

600 340 Kč 420 Kč 490 Kč
700 355 Kč 435 Kč 505 Kč
800 370 Kč 450 Kč 520 Kč
900 385 Kč 465 Kč 535 Kč

dveřní prahy buk a dub 
mořené a lakované PU – transparentním lakem

délka (mm) šíře 100 mm šíře 150 mm šíře 200 mm

600 440 Kč 520 Kč 590 Kč
700 455 Kč 535 Kč 605 Kč
800 470 Kč 550 Kč 620 Kč
900 485 Kč 565 Kč 635 Kč

dveřní prahy standardně nabízíme v provedení buk a dub a lakování /  
u vybraných dekorů povrchu laminát, mimo dekor cream, javor, akácie 
světlá, dub bělený, jilm šedý a ořech přírodní, moření a lakování prahu  
do přibližného odstínu provedení dveří

při objednání prahu je nutné zadat čistý rozměr / různé typy zárubní mají různé rozměry,  
podle průchozí šířky zárubně / např. u jmenovitého rozměru šíře zárubně “80” má kovová 
zárubeň průchozí šířku cca 800 mm, u standardní obložkové zárubně CAG má průchozí 
šířku 808 mm / standardní tloušťka prahu je 20 mm, na vyžádání lze dodat i jinou tloušťku / 
minimální tloušťka prahu je 10 mm a maximální tloušťka prahu je 35 mm / maximální šířka 
prahu je 200 mm, maximální délka je 2 000 mm / pokud je rozměr atypického prahu menší 
než standard, je bez příplatku / pokud je rozměr atypického prahu větší na šířku nebo délku, 
platí cena nejbližšího většího rozměru / pokud je požadovaná větší tloušťka prahu (od 20 do  
35 mm), počítá se dvojnásobek ceny prahu

Prahové padací lišty 

 

• Nepožární prahová lišta s hlukovým útlumem 32 dB pro dveře š. 60–90 – 800 Kč
• Protipožární prahová padací lišta s hlukovým útlumem RW 51 dB pro dveře š. 60–90 – 1 400 Kč
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Ocelové zárubně pro bezpečnostní dveře

výška dveří 197

typ zárubně zárubeň RC2 zárubeň RC3

na tloušťku příčky 10 cm 5 110 Kč* 5 870 Kč* 

na tloušťku příčky 15 cm 5 480 Kč* 6 240 Kč* 

výška dveří 210

typ zárubně zárubeň RC2 zárubeň RC3

na tloušťku příčky 10 cm 5 710 Kč 6 470 Kč

na tloušťku příčky 15 cm 6 080 Kč 6 840 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění,  
3x TRIO pant NI01 lesklý, provedení pro zámek FAB X57, základní nátěr šedá, s drážkou 
pro těsnění, průchozí šířka 80, 90, průchozí výška 197, bez zapuštění do podlahy. 
Materiál zárubně RC2 ocel tl. 1,5 mm, RC3 tl. 2 mm. Ocelová skládaná obložková zárubeň 
se upevňuje na kovové kotvy se zabetonováním nebo na montážní pěnu.

Ocelová zazdívací zárubeň pro bezpečnostní dveře 
RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Ocelová zárubeň RC3 pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o.

Ocelová skládaná obložková zárubeň pro bezpečnostní dveře 
RC2, RC3 jmenovité šířky 80, 90 cm

Pouze v kombinaci s bezpečnostními dveřmi CAG s.r.o. 
Bez možnosti tolerance tloušťky příčky.

výška dveří 197

typ zárubně zárubeň RC2 zárubeň RC3

na tloušťku příčky 10 cm 3 780 Kč* 5 030 Kč*

na tloušťku příčky 15 cm 3 980 Kč* 5 330 Kč*

výška dveří 210

typ zárubně zárubeň RC2 zárubeň RC3

na tloušťku příčky 10 cm 4 380 Kč 5 630 Kč

na tloušťku příčky 15 cm 4 580 Kč 5 930 Kč

Zárubeň je opatřena drážkou na těsnění, standardně je v ceně šedé PVC těsnění,  
3 panty TRIO, provedení pro zámek FAB X57, šedý základní nátěr. Ocelová zárubeň 
se upevňuje zazděním – zabetonováním. Možnost dodání zazdívací zárubně bez 
zabudování do podlahy s příplatkem za atypickou výšku.

* tyto zárubně v jmenovitém rozměru 80/197 pravé i levé jsou dostupné v omezeném množství v centrálním skladu v Mníšku pod Brdy, ověření na dotaz

povrchová úprava:
ocelová zárubeň je opatřena základním převozním nátěrem barvou v šedém odstínu /
povrchová úprava v jiné barvě: prášková barva dle vzorníku RAL: 1 700 Kč/ks / 
při instalaci ocelové zárubně práškovou barvou do zdi zabetonováním a dodatečným začištěním omítkou může dojít k poškození povrchu /
jiné těsnění: silikonové bílé nebo hnědé těsnění: 300 Kč/dveře

celkový rozměr atypického rozměru je omezen na maximální jmenovitou výšku dveří 210 cm a jmenovitou šířku dveří 90 cm 

příplatky (velikost zárubně): 
atypická výška zárubně: 500 Kč
atypická šířka zárubně: 500 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 101–149 mm): 650 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 151–200 mm): 650 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 201–250 mm): 850 Kč 
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 251–300 mm): 1 350 Kč
tloušťka zdi (šířka ústí zárubně 301–400 mm): 1 650 Kč
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Provedení dveří a příplatky možnost atypického provedení

Dveře posuné podél zdi bez obložkové zárubně nebo s obložkovou zárubní 

jednokřídlé dvoukřídlé
jednokřídlé

s dorazovou nohou

* dekory s délkou do 275 cm 
 
Posuvný mechanismus: cena 650 Kč 
Kolejnice, délka do 200 cm: cena 1 000 Kč 
Kolejnice, délka do 300 cm: cena 1 500 Kč 

U provedení FABI M je spoj garnýže a dorazové nohy na pokos jen v kombinaci se 
zárubní FABI M, u ostatních provedení je spoj natupo. Garnýž FABI M pouze v kombinaci 
se slepou zárubní FABI M. 
 
Hliníkový profil do posuvných dveří pro spodní vedení trnu za příplatek 390 Kč.  
Doporučené příslušenství: systém tlumení a dotahu BIAS, madla a mušle str. 30.

*

krycí garnýž s ostrou hranou 
dorazová noha  
s ostrou hranou 

Provedení rámečků SLIM 

 

Zapuštěné rámečky SLIM zasklívací nebo kazetové oproti běžným rámečkům vystupují jen  
cca 2 mm nad povrch dveřního křídla a kolem rámečku je vyfrézovaná drážka. Lze jen u vybraných 
dveří označených piktogramem. Nelze je použít u modelů dveří Alumi s hliníkovými rámečky 
a u povrchu dveří laminát HPL a dýha forte PU. Příplatky viz tabulka skel na str. 36.

Posuvné provedení dveří

 délka délka (ze dvou částí)   délka
 do 275 cm 276–476 cm   do 237 cm
  
laminát, plus, real 1 750 Kč 3 500 Kč   1 750 Kč

 délka délka (ze dvou částí)   délka
 do 237 cm 237–476 cm   do 237 cm
 
lakované PU  2 050 Kč 4 100 Kč   2 050 Kč
 
dýha forte PU  2 750 Kč 5 500 Kč   2 750 Kč

FABI M – hliník  2 750 Kč 5 500 Kč   2 750 Kč

Dveře posuvné do stavebního pouzdra

dvoukřídlé – synchronizacedvoukřídléjednokřídlé dvoukřídlé teleskopické

nejčastěji je stavební pouzdro pro obložkovou zárubeň, ale dveře lze umístit i do bezobložkového 
pouzdra / obložková zárubeň FABI P (viz ceník zárubní na str. 39) / dveře lze osadit i do 
bezobložkového pouzdra / do stavebního pouzdra mohou být umístěny dřevěné i celoskleněné 
dveře, krycí garnýž je určena pouze pro dřevěné dveře

Tichý doraz, synchro  

 

Oboustranný tichý doraz BIAS TM DS (od šířky dveří 70 cm pro dřevěné dveře, od šířky dveří 80 cm 
pro celoskleněné dveře) k posuvným dveřím – příplatek 2 750 Kč/dveře. Možno použít do pouzdra 
Eclisse, do garnýže FABI S, FABI H a FABI M, a to jak na dřevěné, tak celoskleněné dveře. Synchro 
pro dvoukřídlé posuvné dveře do garnýže a do st. pouzdra: cena 2 100 Kč.

u posuvných dveří je cena stejná jako u otočných / v případě provedení v povrchu laminát, laminát plus a laminát real doporučujeme ABS 2 mm hranu za příplatek 250 Kč

posuvné dveře lze osadit mušlí nebo madlem, doporučená provedení viz str. 30 / pozor na přečnívání mušlí nebo rámečků nad plochu dveří v kombinaci prostorem pro tloušťku dveří v pouzdru /  
některá pouzdra neumožňují větší tloušťku dveří než-li 40 mm / některé úchyty také neumožňují zasunutí dveří zcela do pouzdra a průchozí šířka se tím zmenší / v případě posuvných dveří se 
soustředným prosklením v ploše dveří, např. Primum DZ, Trix GZ3, se v rámci přesahu dveří do pouzdra, stěny nebo dorazové nohy se vzhled dveří mění
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Posuvný systém na stěnu HÄFELE SLIDO I 80 pro dřevěné dveře / J 80 pro skleněné dveře

Pro posuvné jednokřídlé dřevěné nebo skleněné dveře na stěnu s délkou garnýže 2 m, výška garnýže pouze 33 mm. Další provedení, např. dvoukřídlé 
nebo delší kolenicí kalkulace na vyžádání. Nelze dodat v kombinaci s dorazovou nohou. U skleněných dveří jsou viditelné příruby – držáky skla.  
          
Varianty použití systému podle umístění: 
1) Pro čistý stavební otvor – uchycení garnýže na zeď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Při uchycení těsně nad stavební otvor – je zapotřebí zvážit výšku otvorů na šrouby k uchycení a případně přizpůsobit celkovou výšku dveří. 
2) V kombinaci se zárubní – uchycení garnýže na slepou zárubeň FABI S a FABI H.                                                                                                                                               
Pro uchycení garnýže vedle zárubně je zapotřebí objednat zvlášť podkladový díl: vyrovnávací profil CAG pod Häfele 22 x 32 x 2 000 mm pod část 
garnýže, kde není zárubeň za příplatek 500 Kč. Profil je vyroben s laminované desky 22 mm šedá (S02) a hrany opatřeny laminační hranou v dekoru 
laminát šedá (KOVHAF01004), laminát bílý samet (KOVHAF01005).

SLIDO J80 skleněné dveře                   
stříbrná elox

cena kód zboží

6 880 Kč 940.83.076

8 390 Kč 940.83.077

9 090 Kč 940.83.078

9 740 Kč 940.83.079

Provedení  
Häfele SLIDO I80/J80

schéma
 od  

šířky  
dveří

kuličková  
ložiska 

SLIDO I80 dřevěné dveře  
stříbrná elox

cena kód zboží

varianta A bez tlumení a dotahu 500 mm x 5 440 Kč 940.83.068

varianta B1 s jednostranným tlumením a dotahem 499 mm x 7 470 Kč 940.83.069

varianta B2 s jednostr. dotahem a s tlumičem nárazů 538 mm ano 7 820 Kč 940.83.070

varianta E s oboustranným dotahem 744 mm ano 8 480 Kč 940.83.071

Nosnost systému: pro 1 ks dveří o hmotnosti 80 kg, doporučujeme do dveří výplň děrovanou DTD nebo plnou DTD.  
Povrch: garnýž – eloxovaný hliník stříbrný (podobný jako u FABI M S06). 
Hrana dveří: pokud je zvolena ABS hrana na dveřích, je pouze na svislých stranách dveří. Horní hrana je olepená std. páskou. Alumi hrana v kombinaci s tímto systémem nelze, dopručujeme pak v 
kombinaci s garnýží FABI M. 
Velikost dveří: vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. V případě, že bude garnýž v kombinaci se zárubní (FABI S, FABI H se standardní šířkou obložky 60 mm), a tedy horní 
hrana garnýže má být v jedné rovině s horní hranou zárubně, musí být výška dveří oproti standardním dveřím upravena a je zapotřebí připočítat příplatek za atypický rozměr.  
SLIDO 80 J dřevěné dveře u standardních dveří výška 1 980 + 10 mm = 1 990 mm.
SLIDO 80 J celoskleněné dveře u standardních dveří výška 1 980 + 0,5 mm = 1 985 mm.
V kombinaci s modelem dveří Triumf z důvodu zachování dostatečného prostoru pro uchycení kování lze vyrobit pouze s šířkou svislých frýzů 220 mm. 
Instalace: výškové nastavení pro dřevěné i skleněné dveře +/- 3 mm. Pozor na mezeru mezi stěnou a dveřmi. Systém uchycení ve dveřích nelze posunout a v případě, že kování – mušle, vystupuje 
více než 3 mm před plochu dveří, je potřeba garnýž podložit nebo zvolit variantu Häfele F 50. Pro skleněné dveře je úchyt pomocí sklíčidel – s výřezem skla. Aby byl tento systém plně funkční, je 
zapotřebí jej instalovat na rovnou podkladovou plochu tak, aby nedošlo k deformaci podkladového profilu a kolejnice.

SLIDO I 80 stříbrná pro dřevěné dveře – kompletní sada 
1 sada pojezdových vozíků I 80 
1 sada uchycení do dřevěných dveří
1 montážní podkladový profil (17) 2 000 mm 
1 kolejnice (5) 2 000 mm se zajišťovacími čepy 
1 krycí profil (Q) 2 000 mm s koncovkami

SLIDO J 80 stříbrná pro skleněné dveře – kompletní sada  
1 sada pojezdových vozíků J 80 
1  sada J 80 1 sada upínacích přírub skla pro tloušťku skla 8–8,7 mm
1 sada krytek na příruby (Z) 100 mm s koncovkami 
1 montážní podkladový profil (17) 2 000 mm 
1 kolejnice (5) 2 000 mm se zajišťovacími čepy 
1 krycí profil (Q) 2 000 mm s koncovkami
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Posuvný systém na stěnu HÄFELE SLIDO F 50 stříbrná, nerez, černá

Pro posuvné jednokřídlé dřevěné nebo skleněné dveře na stěnu s délkou garnýže 2 m. U skla dveří jsou úchyty schované v kolejnici. Pro skleněné 
jednovrstvé dveře úchyt pomocí sklíčidel – bez výřezu skla. U vrstveného skla je nutný otvor pro jistící kolík. Výška kolejnice 60 mm. Další provedení, 
např. dvoukřídlé nebo s delší kolejnicí kalkulace na vyžádání. Nelze dodat v kombinaci s dorazovou nohou.      
       
Varianty použití systému podle umístění: 
1) Pro čistý stavební otvor – uchycení garnýže na zeď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Těsně nad stavební otvor – je zapotřebí zvážit výšku otvorů na šrouby k uchycení a případně přizpůsobit celkovou výšku dveří. 
2) V kombinaci se zárubní – uchycení garnýže na slepou zárubeň FABI S a FABI H.                                                                                                                                               
Pro uchycení garnýže vedle zárubně je zapotřebí objednat zvlášť podkladový díl: vyrovnávací profil CAG pod Häfele 22 x 32 x 2 000 mm pod část 
garnýže, kde není zárubeň za příplatek 500 Kč. Profil je vyroben s laminované desky 22 mm šedá (S02) a hrany opatřeny laminační hranou v dekoru 
laminát šedá (KOVHAF01001), laminát bílý samet (KOVHAF01003), černá (KOVHAF01002).

Provedení  
Häfele SLIDO F 50

schéma
od šířky 

dveří

pro dřevěné dveře  
stříbrná elox

pro skleněné dveře  
stříbrná elox

pro dřevěné dveře  
nerez elox

pro skleněné dveře  
nerez elox

pro dřevěné dveře  
černá elox

pro skleněné dveře  
černá elox

cena kód zboží cena kód zboží cena kód zboží cena kód zboží cena kód zboží cena kód zboží

Pro dveře bez tlumení  
a dotahu 500 mm 8 630 Kč 940.67.506 8 930 Kč 940.67.500 9 700 Kč 940.67.507 10 170 Kč 940.67.501 9 710 Kč 940.67.508 10 290 Kč 940.67.502

Pro dveře s oboustranným  
tlumením a dotahem 500 mm 13 250 Kč 940.67.509 13 670 Kč 940.67.503 14 320 Kč 940.67.510 14 800 Kč 940.67.504 14 330 Kč 940.67.511 14 920 Kč 940.67.505

Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný  
(1 ks profil 60 x 10 mm , délka 2 m)

1 760 Kč 940.67.652 1 760 Kč 940.67.652 2 200 Kč 940.67.662 2 200 Kč 940.67.662 2 270 Kč 940.67.430 2 270 Kč 940.67.430

Kompenzační stěnový profil, k nalepení, nevrtaný  
(1 ks profil 60 x 15 mm, délka 2 m)

1 910 Kč 940.67.632 1 910 Kč 940.67.632 2 340 Kč 940.67.642 2 340 Kč 940.67.642 2 400 Kč 940.67.431 2 400 Kč 940.67.431

Univerzální krytky pro kompenzaci rozměru od zdi 10, 15, 20 mm  
(1 pár, 78 x 60 mm)

390 Kč 940.67.062 390 Kč 940.67.062 390 Kč 940.67.063 390 Kč 940.67.063 390 Kč 940.67.432 390 Kč 940.67.432

Nosnost systému:  pro 1 ks dveří o hmotnosti 50 kg, doporučujeme do dveří výplň děrovanou DTD.  
Povrch: eloxovaný stříbrný hliník (podobný jako u FABI M S06), černý (elox) a vzhled nerez (elox). 
Hrana dveří: zvolená hrana je standardně na svislých stranách i horní horní hraně dveří. 
Velikost dveří: vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. Pro dveře od šířky 500 mm. Vždy záleží na umístění garnýže a velikosti stavebního otvoru. V případě, že bude garnýž  
v kombinaci se zárubní (FABI S, FABI H se std. šířkou obložky 60 mm, a tedy horní hrana garnýže má být v jedné rovině s horní hranou zárubně, musí být výška dveří oproti standardním dveřím 
upravena a je zapotřebí připočítat příplatek za atypický rozměr. 
Standardní posuvné dřevěné dveře výška 1 980 mm - 12 mm = 1 968 mm 
Standardní posuvné celoskleněné dveře výška 1 980 mm + 20 mm = 2 000 mm. Pro skleněné jednovrstvé dveře úchyt pomocí sklíčidel – bez výřezu skla. Pouze u vrstveného skla je nutný ovor pro 
jistící kolík viz Technické informace. V kombinaci s modelem dveří Triumf z důvodu zachování dostatečného prostoru pro uchycení kování lze vyrobit pouze s šířkou svislých frýzů 220 mm. Pozor na 
vzdálenost a umístění zadlabací misky od hrany dveří. Nutno uvést do objednávky a upřesnit, zda se jedná o dveře levé či pravé.
Instalace: výškové nastavení pro dřevěné dveře + 4 mm /- 3 mm, pro skleněné dveře + 2  mm /- 5 mm. Aby byl tento systém plně funkční, je zapotřebí jej instalovat na rovnou podkladovou plochu 
tak, aby nedošlo k deformaci podkladového profilu a kolejnice.
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ROC DESIGN – systém pro posuvné dveře před stěnu na čistý stavební otvor

HORNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE ROC DESIGN (50 x 6 mm) PRO VŠECHNY POSUVNÉ SYSTÉMY

POJEZDOVÉ MECHANISMY

DOPLŇKY K POSUVNÉMU SYSTÉMU

Systém inspirovány stylem loft-vintage, viditelné části systému podtrhují v interiéru industriální charakter. 
Lze použít na všechny modely dveří, u modelu dveří s výplní voština nebo děrovaná DTD je nutné pro zpevnění konstrukce dveří a uchycení 
posuvného systému přidat nahoru do dveří hranol. Velikost dveří je závislá na umístění vodící kolejnice. Doporučený přesah přes otvor 25 mm.

Součástí balení je montážní 
sada se šrouby, rozpěrkami, 
hmoždínkami a podložkami.

Pojezdové mechanismy se liší vzhledem a možnostmi použití. S výjimkou Thor Glass lze použít na tloušťku dveří 35–42 mm nebo s dodatečnými podložkami na tloušťku 16–25 mm a 42–52 mm. 
Pojezdové mechanismy obsahují v balení: pojezdové vozíky s montážním příslušenstvím, koncovkami, zarážkami proti vyskočení dveří a dolním vodícím trnem.

obj. č. popis barva cena/ks
217-602 KOLEJNICE 1 950 mm s 4 distančními podložkami černá 1 930 Kč
217-603 KOLEJNICE 2 400 mm s 5 distančními podložkami černá 2 580 Kč
217-620 KOLEJNICE 3 000 mm s 6 distančními podložkami černá 3 440 Kč

název THOR černá THOR GLASS černá MODI černá LOKI černá RAN černá IDUN černá YMIR černá MAGNI černá BRAGI černá

rolka plná paprsková plná paprsková plná paprsková paprsková plná paprsková plná paprsková plná paprsková plná

obj. číslo 219-330 219-231 219-338 219-236 219-331 219-241 219-332 219-333 219-246 219-334 219-251 219-335 219-336 219-337
nosnost 120 kg 120 kg 100 kg 120 kg 100 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg
max šířka dveří 1 550 mm 1 550 mm 1 550 mm 1 440 mm 1 550 mm 1 550 mm 1 550 mm 1 550 mm 1 550 mm
cena/ks 2 660 Kč 4 450 Kč 2 660 Kč 3 440 Kč 3 740 Kč 3 440 Kč 4 160 Kč 3 740 Kč 4 160 Kč

název TLUMIČ A DOVÍRAČ
SILENT-STOP aktivátor 

k THOR GLASS 
KOVOVÁ SPOJKA 

VODÍCÍCH KOLEJNICE
MECHANISMUS  

SYNCHRO
DOLNÍ VODÍCÍ 
DÍL KOVOVÝ 

REDUKČNÍ PODLOŽKY 
TYPU RE (pod vozíky) 

REDUKČNÍ PODLOŽKY 
TYPU DI (pod kolejnici) 

držák pro 
2. kolejnici

poznámka
pro oboustranné tlumení 

jsou nutné 2 ks
v balení je pravý a levý  1 950/2 400 mm

pro 2 křídlé dveře,  
rolky paprskové

upevněno 
do zdi

pro dveře o tloušťce  
16–25 mm

pro dveře o tloušťce  
42–52 mm

pro dveře o tl. 
42–52 mm

obj. číslo 321-090 216-130 219-155 219-115 216-110 219-151 216-121 216-212
cena/ks 1 250 Kč 530 Kč 1 000 Kč 1 870 Kč 560 Kč 440 Kč 500 Kč 500 Kč
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Madla a mušle 

 

Příplatek za zabudování mušlí nebo mušlí se zámkem do dveří 200 Kč/dveře. 

pro dveře dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné
dodavatel Juchelka Juchelka Všechovský AC-T AC-T AC-T AC-T AC-T AC-T AC-T AC-T

název  
zboží

hranatá  
1 ks 

3600-038  

oválná 3922 
Juchelka  

1 ks        

oválná Milena  
106 x 42 mm  

1 ks  
(std. Heligon)

Mušle OV  
schovaná  

1 ks

Mušle OV             
bez otvoru              

1 ks

Mušle OV PZ  
2 ks – pár  
se zámkem 

Mušle OV BB  
2 ks – pár  
se zámkem 

Mušle OV WC 
2 ks – pár  
se zámkem  

vč. čtyřhranu

Mušle HR  
schovaná  

1 ks

Mušle HR
bez otvoru

1 ks

Mušle HR PZ 
2 ks – pár  
se zámkem

povrch nikl mat nikl mat 038 nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat
kód zboží MISDVE00002 MISDVE00029 MISDVE00034 KOVACT124257 KOVACT033177 KOVACT125056 KOVACT124899 KOVACT125179 KOVACT124196 KOVACT123663 KOVACT125117 
cena 250 Kč 250 Kč 250 Kč 465 Kč 350 Kč 1 145 Kč 1 195 Kč 1 275 Kč 465 Kč 350 Kč 1 145 Kč

další  
nabízené 
povrchy

lze  
i v povrchu 
chrom lesk 

lze  
i v povrchu 
chrom lesk  

a mosaz lesk 

lze  
i v povrchu 
satin nikl,  

chrom,  
mosaz

lze za stejnou  
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou  
cenu v povrchu 
mosaz, bronz,  
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou 
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou 
cenu v povrchu 
mosaz, bronz,  
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou 
cenu v povrchu 
mosaz, bronz,  
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou 
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 
chrom lesk , 
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou 
cenu v povrchu 
mosaz, bronz,  
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

lze za stejnou 
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 
chrom lesk,  
chrom mat,  
černý lak

Mušle

pro dveře dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné
dodavatel AC-T AC-T AC-T AC-T M&T M&T M&T M&T M&T M&T

název  
zboží

Mušle HR BB 
2 ks – pár  
se zámkem

Mušle HR WC 
2 ks – pár  
se zámkem  

vč. čtyřhranu

náprstek HR  
(čelní úchyt) 

1 ks

náprstek KUL 
(čelní úchyt) 

1 ks
Minimal II 

1 ks

Minimal II WC 
sada 2 ks –  

pár se  
zámkem

Minimal II  
cylindrická 
sada 2 ks –  

pár se  
zámkem

Nova  
120 × 40 mm  

1 ks

Nova  
120 × 40 mm  

WC sada 2 ks – 
pár se zámkem 
burak na rozetě 

Entero II  
150/50  

1 ks

povrch nikl mat nikl mat nikl mat nikl mat SNi matný nikl SNi matný nikl SNi matný nikl NRz nerez ocel NRz nerez ocel NRz nerez ocel
kód zboží KOVACT124998 KOVACT125230 KOVACT123861 KOVACT033344 101751 101843 101812 17854 17878 17816
cena 1 195 Kč 1 275 Kč 210 Kč 210 Kč 830 Kč 3310 2 320 Kč 390 Kč 1 550 Kč 650 Kč

další  
nabízené 
povrchy

lze za stejnou  
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 

chrom lesk, chrom 
mat, černý lak

lze za stejnou  
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 

chrom lesk, chrom 
mat, černý lak

lze za stejnou  
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 

chrom lesk, chrom 
mat, černý lak

lze za stejnou  
cenu v povrchu 
mosaz, bronz, 

chrom lesk, chrom 
mat, černý lak

lze i v povrchu 
titan černý mat 
(TiN-K) a lesklý 

chrom (Cr)

lze i v povrchu 
titan černý  mat 
(TiN-K) a lesklý 

chrom (Cr)

lze i v povrchu 
titan černý mat 
(TiN-K) a lesklý 

chrom (Cr)
x x x

Mušle
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pro dveře dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné
dodavatel Richter JNF JNF JNF JNF JNF JNF JNF AC-t

název  
zboží

čelní úchyt  
RK.MUS.SALO.NIMAT 

1 ks
Mušle IN.16.416  

1 ks
JNF – Mušle  

IN.16.412 
1 ks

Mušle   
IN.16.224.110  

1 ks

Mušle  
IN.16.410 

1 ks

Mušle kulatá  
průměr 70 mm 
IN.16.225.70 

1 ks

JNF – IN.16.414   
čelní úchyt  

1 ks

Úchytka do čela  
posuvých dveří  

IN.16.312  
1 ks

vložka  
20/20 mm  

3 klíče

povrch matný nikl BN – broušená nerez BN – broušená nerez BN – broušená nerez BN – broušená nerez BN – broušená nerez BN – broušená nerez BN – broušená nerez nikl
kód zboží RK.MUS.SALO.NIMAT KOVMP146684 KOVMP146677 KOVMP179620 KOVMP179621 KOVMP000139 KOVMP146653 KOVMP173291 PSZ00367
cena 190 Kč 1 089 Kč 495 Kč 630 Kč 539 Kč 218 Kč 339 Kč 823 Kč 225 Kč

další  
nabízené 
povrchy

černá (CE), 
antracit matný  

(CEMAT)
 TB titanium černá  TB titanium černá x  TB titanium černá BS černý mat  TB titanium černá leštěná nerez x

Mušle

pro dveře dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné dřevěné
dodavatel M&T M&T M&T M&T M&T M&T M&T Richter Richter Richter

název  
zboží

Entero II 150/50 
WC na plochých 

rozetách  
sada 2 ks – pár  

se zámkem

Entero I  
1 ks

Entero I WC 
sada 2 ks – 

pár se  
zámkem

Entero I WC 
s ohebnou  

kličkou sada  
2 ks – pár 
se zámkem

čelní úchyt  
Entero  

29 x 29 mm  
1 ks

čelní úchyt  
Entero II  

29 x 29 mm  
1 ks

čelní úchyt  
Nova  

kruhový

Grosseto  
44 x 140 x 19 mm  

1 ks

Grosseto PZ  
44 x 140 x 19 mm  
sada 2 ks – pár  

se zámkem

Grosseto WC  
44 x 140 x 19 mm  

1 ks

povrch NRz nerez ocel SNi matný nikl SNi matný nikl SNi matný nikl SNi matný nikl NRz nerez ocel SNi matný nikl matný nikl matný nikl matný nikl

kód zboží 17830 74095 17863 89396 17894 37555 82197 KOVRICH037371 KOVRICH040708 + 
KOVRICH038118

KOVRICH039399 + 
KOVRICH040913

cena 1950 Kč 910 Kč 2610 Kč 2870 Kč 260 Kč 260 Kč 230 Kč 310 Kč 1120 Kč (580 Kč + 540 Kč) 1 560 Kč (980 Kč +580 Kč)

další  
nabízené 
povrchy

x
SNi matný nikl 

broušeno,  
TiN-K titan  
černý mat

SNi matný nikl 
broušeno,  
TiN-K titan  
černý mat

SNi matný nikl 
broušeno,  
TiN-K titan  
černý mat

 TiN-K titan  
černý mat,  
Cr lesklý  
chrom

x
TiN-K titan  
černý mat,  
Cr lesklý  
chrom

černá (CE),  
antracit matný  

(CEMAT)
černá (CE), 

antracit matný (CEMAT)
černá (CE), 

antracit matný (CEMAT)

Mušle
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Madla a mušle Häfele Popis
vzhled stříbrná vzhled nerez elox černá 

cena v Kč kód zboží cena v Kč kód zboží cena v Kč kód zboží

Mušle kruhová nalepovací (2ks – pár) Průměr 65 mm, pro skleněné dveře, nalepovací 2 020 904.00.011 2 120 904.00.010 1 810 904.00.123

Mušle čtverec nalepovací (2ks – pár) Čtvercová 75 x 75 mm, pro skleněné dveře, nalepovací 1 920 904.00.021 2 080 904.00.020 x x

Madlo 38/10  200 mm nalepovací (2ks – pár) 38 x 10 x 200 mm, pro skleněné dveře, nalepovací 2 410 905.01.141 2 690 905.01.140 x x

Madlo 38/10 délka 400 mm nalepovací  (2ks – pár) 38 x 10 x 400 mm, pro skleněné dveře, nalepovací 2 410 905.01.151 3 600 905.01.150 x x

Madlo 15/10 délka 200 mm nalepovací (2ks – pár) 15 x 10 x 200 mm, pro skleněné dveře, nalepovací 1 640 905.01.161 1 720 905.01.160 x x

Madlo 15/10 délka 400 mm nalepovací (2ks – pár) 15 x 10 x 400 mm, pro skleněné dveře, nalepovací 2 400 905.01.171 2 470 905.01.170 x x

Madlo kulaté průměr 25 mm délka 400 mm (2ks – pár) Pro skleněné tl. 8–12,7 mm,pro dřevěné  tl. 28–48 mm 4 030 905.01.101 4 340 905.01.100 3 750 905.01.183

Madlo kulaté jednostranné průměr 25 mm délka 400 mm Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné  tl. 28–48 mm 3 260 905.01.111 3 550 905.01.110 x x

Madlo hranaté 25 mm délka 400 mm (2ks – pár) Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné  tl. 28–48 mm 4 680 905.01.121 6 040 905.01.120 x x

Madlo hranaté jednostranné 25 mm délka 400 mm Pro skleněné tl. 8–12,7 mm, pro dřevěné  tl. 28–48 mm 3 550 905.01.131 3 710 905.01.130 x x

Madla Häfele nerez Popis
 nerez

cena v Kč kód zboží

CARLO hranaté 30/15 mm délka 465 mm nerez (2ks – pár) Pro dřevěné dveře 
tl. 30–75  mm

1 120 903.03.254

CARLO hranaté 30/15 mm délka 615 mm nerez (2ks – pár) 1 330 903.03.256

CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 450 mm nerez (2ks -pár)

Pro dřevěné dveře 
tl. 35–54 mm

1 820 903.03.453

CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár) 2 020 903.03.454

COSIMO hranaté 40/10 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár) 1 730 903.03.553

COSIMO hranaté 40/10 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár) 1 920 903.03.554

CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár)

Pro skleněné dveře 
tl. 8–15 mm

1 810 903.03.483

CLAUDIO hranaté 40/20 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár) 2 010 903.03.484

COSIMO hranaté 40/10 mm délka 450 mm nerez (2ks – pár) 1 720 903.03.583

COSIMO hranaté 40/10 mm délka 600 mm nerez (2ks – pár) 1 910 903.03.584

Mušle kulatá  
nalepovací

Mušle čtvercová  
nalepovací

Madlo 38/10  
nalepovací

Madlo 15/10  
nalepovací

Madlo kulaté  
průměr 25 mm

Madlo hranaté  
průměr 25 mm

Madlo CARLO 
hranaté

Madlo CLAUDIO 
hranaté, nerez

Madlo COSIMO  
hranaté

Madla a mušle HÄFELE 

 

u leptaného nebo pískovaného 
skla může být u nalepovacího 
kování snížena pevnost spoje 
a doporučujeme na spoj použit 
speciální lepidlo
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název MUŠLE SL – SLIM MUŠLE IN MADLO TR MADLO ON
MADLO OS –  

pro skleněné a dřevěné dveře
MADLO ST – oboustranné  

pro skleněné a dřevěné dveře

poznámka 200 x 53 x 16 mm  200 x 90 x 22 mm 255 x 35 x 43 mm 265 x 40 x 64 mm 359 x 32 x 50 mm 359 x 32 x 50 mm

obj. číslo 337-141 337-761 337-171 337-766 337-161 337-151

cena/ks 560 Kč 540 Kč 450 Kč 990 Kč 760 Kč 1 150 Kč

Madla a mušle ROC DESIGN 

Skládací dveře Heligon II

Heligon II

P AZ DZP/AZ

P  
jednokřídlo

P/AZ  
jednokřídlo

P/DZ  
jednokřídlo

AZ  
jednokřídlo

DZ  
jednokřídlo

laminát 5 480 Kč 6 130 Kč 6 405 Kč 6 780 Kč 7 330 Kč
laminát plus 5 780 Kč 6 430 Kč 6 705 Kč 7 080 Kč 7 630 Kč
laminát real 6 180 Kč 6 830 Kč 7 105 Kč 7 480 Kč 8 030 Kč
lakované PU 6 680 Kč 7 330 Kč 7 605 Kč 7 980 Kč 8 530 Kč
dýha forte PU 12 230 Kč 12 680 Kč 13 155 Kč 13 130 Kč 14 080 Kč
pojezdový  
mechanismus 1 690 Kč

P/DZ

•  Dveře Heligon II pouze v kombinaci se zárubní CAG pro skládací dveře s oblou hranou FABI ZS, zárubní s ostrou 
hranou FABI ZH nebo zárubní s hliníkovou obložkou FABI ZM

•  Jednokřídlé (dvoudílné) provedení a dvoukřídlé (čtyřdílné) provedení v plné nebo prosklené variantě
•  Rozměry: jednokřídlé (dvoudílné) do maximální šíře 100 cm (2 x 50 cm), dvoukřídlé (čtyřdílné) do maximální šíře 

dvou jednokřídlých provedení; maximální možná výška dveří je 220 cm, tloušťka dveří je 30 mm 
•  Hrany: u povrchu laminát CPL standardně opatřené ABS hranou za příplatek 200 Kč
•  Panty, zámek: provedení se třemi panty ve zlomu pouze s povrchem nikl lesk, dovírání do drážky s těsněním;  

dveře nelze osadit zámkem    
•  Výplň: voštinová výplň     
•  Sklo: matelux (matné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel
•  Lišta na zasklení: pouze zasklívací lišta č. 4    
•  Úchyt: každý díl dveří je opatřen standardně za příplatek 200 Kč/dveře zádlabem pro oválnou mušli (Milena)  

nebo hranatou mušlí (Juchelka), které mají prodlouženou vnitřní hranu pro snadné uchopení
•  Pojezdový mechanismus: ke dveřím je nutné dokoupit pojezdový mechanismus, v případě dvoukřídlých 

(čtyřdílných) dveří je cena dvojnásobná

skládací dveře levéskládací dveře pravé
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Reverzní LEVÉ

Reverzní PRAVÉ

Bezfalcové (bezpolodrážkové) provedení pro otočné dveře do obložkové zárubně  

 

Většinu modelů dveří a zárubní na tl. stěny od 10 cm lze dodat v bezfalcovém provedení.  
Cena odpovídá ceně daného modelu plus příplatek za bezfalcový set:
•  v případě skrytých pantů pro komplet dveří s obložkovou zárubní 3 350 Kč (obsahuje úpravu dveří a zárubní, ABS hranu 250 Kč, magnetický zámek 

s protiplechem 400 Kč a 2 ks skrytých pantů TECTUS 340D 1 350 Kč/ks) 
•  možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 300 Kč/pant
•  třetí pant za příplatek 1350 Kč
•  v případě viditelných pantů pro komplet s ocelovou zárubní 500 Kč

Reverzní otevírání pro otočné dveře do obložkové zárubně  

 

Určeno pro většinu nabízených modelů dveří s výplní voština a děrovaná DTD a povrchu lak PU a laminát.  
Nelze vyrobit dveře Kitty, Triumf, prosklené dveře Alumi, dveře s plnou DTD a v povrchu dýha a laminát HPL.
Hrana je opatřena malou polodrážkou, a proto je nutné použít standardní hranu / nelze zvolit hranu v provedení ABS 2 mm  
nebo hranu Alumi. 
Lze pouze pro zárubně FABI S a FABI H od tloušťky příčky 10 cm za příplatek od 5 600 Kč za komplet.  
Komplet obsahuje:
•  úpravu dveří včetně tloušťky 45 mm (1 000 Kč/ks), 
•  úpravu zárubně (1 000 Kč/ks),
•  skryté panty TECTUS 240D (3 000 Kč/2 ks), možnost provedení skrytého pantu v černé barvě za příplatek 300 Kč/pant,  

podmínky použití třetího skrytého pantu jsou stejné jako u bezfalcového provedení dveří do obložkové zárubně,
•  magnetický zámek ve stříbrném provedení s příplatkem 400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek 150 Kč za magnetický protiplech),
• magnetický zámek v černém provedení s příplatkem 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek 300 Kč za magnetický protiplech), 
•  zarážku dveří pro pevné přichycení do podlahy (dle výběru od 200 Kč/ks).

v protipožárním provedení dveří s přiznanými panty 
nebo skrytými panty v kombinaci s obložkovou 
zárubní FABI S nebo FABI H s protipožárním zámkem 
a protiplechem / nelze ABS hrana 2 mm, Alumi hrana, 
magnetický zámek a magnetický protiplech

třetí skrytý pant je nutné použít u dveří:
•  modelů  Kitty a Triumf,
•  s protipožární úpravou,
•  s výplní plná DTD, 
•  s výplní děrovaná DTD jmenovité šířky nad 100 cm,
•  nad jmenovitou výšku 210 cm 
(Za uvedených podmínek pro výšku dveří do 210 cm včetně, třetí pant nutný není. Pro lepší dosednutí 
dveří k těsnění v zárubni a omezení průsvitu okolo dveří, nad výšku dveří 197 třetí pant doporučujeme.)

dveře lze otevřít v úhlu do 90° / aby při maximálním otevření dveří nedocházelo ke kontaktu dveří s vnitřní stranou 
zárubně a tím k poškození, je nutné současně instalovat ke dveřím pevnou podlahovou zarážku
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HPL povrch 
HPL laminát (0,8 mm) lze použít na dveře od 1 ks za příplatek. Standardně povrch není  
skladem a termín dodání je vždy na dotaz. 
Skupina dekorů 1 za příplatek 2 000 Kč k dveřím v uvedeném dekoru: 
laminát: akácie světlá, antracit, dub bělený, dub bardolino, ořech tmavý, ořech přírodní,  
šedý (jiná struktura povrchu – ST9)
laminát plus: dub medový, bílý samet
Skupina dekorů 2 za příplatek 3 000 Kč k dveřím v uvedeném dekoru: 
laminát: bílý, buk pařený, javor (od 5 ks dveří)
laminát plus: dub černohnědý, dub lanýžový, dub sukatý, dub šedobílý, pinie šedá
Skupina dekorů 3 za příplatek 4 000 Kč k dveřím v uvedeném dekoru: 
laminát real: dub halifax, dub pískový, dub tabákový
HPL laminát nelze v těchto dekorech z naší kolekce: 
dub královský, jilm šedý, bílý samet struktur, cream, dub halifax příčně, dub pískový příčně,  
dub tabákový příčně.
Cena a dostupnost jiných dekorů včetně laminátu a jiných rozměrů v provedení HPL na vyžádání. 
Nelze vyrobit u modelů dveří s Alumi lištou: Alumi a Nemo.
V případě povrchu dveří HPL lze dveře zkombinovat jen s hranou v nabízených dekorech  
z kolekce dekorů CAG laminát, laminát plus, laminát real, černá nebo s Alumi hranou.

Některé laminátové povrchy lze kombinovat v rámci dveřního křídla. Zároveň je možné kombinovat 
laminátové povrchy v rámci kompletu, tedy jiný dekor na dveřích a jiný dekor  
na zárubni viz Atypické provedení dveří a zárubní str. 44

Dýha forte sukatá 
•  Kartáčovaná dýha – dub – mořená a následně ošetřená lakováním PU. 
•  Na přání je možná individuální úprava do jiného odstínu (za příplatek). Po dohodě lze 

za příplatek dodat i v provedení s efektem vintage (staření dřeva) v kombinaci přírodní 
dýhy s černými a bílými póry.  
Příplatek 1 650 Kč/dveře a 1 350 Kč/zárubeň. 

•  U dveří v dýze je vždy použita kartáčovaná a mořená masivní lišta č. 4 nebo u vybraných 
dveří Alumi hliníkovým rámečkem.

Provedení kontrast 
Provedení kontrast umožňuje kombinaci jiného dekoru dveří, hrany dveří a rámečku u vybraných 
modelů dveří za příplatek. Lze kombinovat i s jiným provedením barvy pantů.
1. Změna odstínu hrany dveří oproti odstínu na povrchu dveří v kategoriích laminát,  
laminát plus, laminát real:
a) standardní falcové nebo bezfalcové hrany v nabízených dekorech za příplatek 300 Kč/ks dveří 
b) bezfalcové hrany ABS 2 mm z nabízených dekorů za příplatek 300 Kč/ks dveří
2. Možnost volby jiného dekoru rámečku
a) Kombinace dveří s povrchem CPL/HPL s jiným dekorem rámečku CPL za příplatek 300 Kč/ks dveří
b)  Kombinace dveří s povrchem CPL/HPL s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech  

RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v ostatních 
odstínů RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří.

c)  Kombinace dveří s povrchem lak PU s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech  
RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v jiných 
odstínech RAL za příplatek 600 Kč/ks dveří.

d)  Kombinace dveří s povrchem lak PU s jiným dekorem rámečku CPL za příplatek 300 Kč/ks dveří.
e)  Rámeček u modelu dveří Nemo s jiným dekorem rámečku mimo standardního dekoru „lak. efekt 

stříbrný hliník“, s jiným dekorem rámečku lak PU v základních dekorech RAL 9001, RAL 9003,  
RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035 za příplatek 300 Kč/ks dveří, v jiných ostatních odstínech RAL  
za příplatek 600 Kč/ks dveří.

Povrchy 

 

Lakované povrchy 
Standardně odolný PU (polyuretanový) lak v odstínech barev RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, 
RAL 7016, RAL 7035. Ostatní odstíny barvy za příplatek 1 000 Kč/dveře, 1 000 Kč/zárubeň,  
1 000 Kč/garnýž a 1 000 Kč/dorazová noha.

Dveřní výplně 

 

Dveře (kromě modelů Kitty, Alumi, Nemo, Triumf a Linie) jsou standardně tvořeny masivním 
rámem a voštinovou výplní, na přání je možné dodání s výplní:
• děrovaná dřevotříska (DTD) s příplatkem 600 Kč ke dveřím s voštinovou výplní
•  plná dřevotříska (DTD) s příplatkem 1 200 Kč ke dveřím s voštinovou výplní, s příplatkem 

600 Kč ke dveřím s výplní děrovaná dřevotříska (DTD) 
U modelů dveří Primum DZ a P1N, Mada U ZZ a WZ, Mada R ZZ, Trix, Quartex 
a Nexis je nahrazena plná dřevotříska masivními smrkovými hranoly.

•  hranol navíc do konstrukce dveří – pokud není ve dveřích použita výplň plná DTD,  
lze přidat do dveří pro zpevnění konstrukce hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/ks  
nebo hranol 140 mm za příplatek 300 Kč/ks.
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Panty příplatkové 

 

•  Standardní panty možno dodat v černé a bílé barvě za příplatek 250 Kč/komplet, v ostatních  
vybraných barvách RAL v množství menším než 20 ks dveří se zárubní ceny na vyžádání,  
v množství větším než 20 ks cena 250 Kč/komplet 

•  Standardní panty lze dodat také v povrchu nikl lesk Ni01 a nikl mat Ni02 pro průměr čepu 12 mm  
za příplatek 75 Kč/ks; nelze pro speciální požární a bezpečnostní dveře

• Standardní panty v provedení nerez lze dodat s příplatkem 600 Kč/dveře
• Nikl mat s drážkou Ni03 s příplatkem 300 Kč/dveře se zárubní
• METRIK – levé, pravé s příplatkem 1 800 Kč/dveře se zárubní
• Hranaté panty RUBIKO s příplatkem 870 Kč/dveře se zárubní
•  Panty TUKAN – kulaté třídílné pro falcové i bezfalcové dveře s příplatkem 800 Kč/dveře se zárubní
•  Panty TRIO se zvýšenou odolností proti svěšování u křídel s výplní DTD a s vyšší hmotností, kromě 

PYROSAFE RC2 a protipož. dveří, s příplatkem 500 Kč/dveře se zárubní
•  Kyvný pant pružinový 160 pro kyvné dveře s příplatkem 800 Kč/kus; pouze v kombinaci se zárubní FABI K
•  Barevné návleky na panty – Plastové návleky pro dodatečnou změnu vzhledu pantů   15 mm, v délce 

návleku 48 mm pro standardní pant nebo délce 66 mm pro pant Trio v povrchu nikl lesk, nikl mat, černá, 
mosaz lesk, staromosaz: Cena 50 Kč/ks vrchní nebo spodní díl pantu.

•  Skrytý pant TECTUS 340D 1 350 Kč/ks
•  Skrytý pant TECTUS 340D černý 1 650 Kč/ks
•  Skrytý pant TECTUS 240D 1 500 Kč/ks
•  Skrytý pant TECTUS 240D černý 1 800 Kč/ks

Těsnění  

 

Těsnění do zárubní dodáváme v několika barvách (bílá, šedá, černá, světle béžová, béžová, tmavě 
béžová, tmavě hnědá) a je pasováno k barvě zárubní – ostění.  
U lakovaných zárubní se standardně dodává bílé těsnění. Na vyžádání je možné si zvolit 
požadovanou barvu ostění z námi nabízených bez příplatku.

Zámky příplatkové  

 

Magnetický zámek s protiplechem 

Standardně osazen pouze v bezfalcovém nebo reverzním provedení s obložkovou zárubní.  
Není určen pro protipožární a falcové dveře.
•  stříbrné provedení s příplatkem  400 Kč/komplet (250 Kč/ks za zámek 150 Kč za magnetický 

protiplech)
•  černé provedení s příplatkem 700 Kč/komplet (400 Kč/ks za zámek 300 Kč za magnetický 

protiplech)

Samozavírač 

 

Malý dveřní samozavírač, typ GEZE TS 2000V stříbrný, včetně ramínka a úpravy dveří,  
bez vypnutí aretace, pro požární, bezpečnostní i kouřotěsné dveře do váhy 100 kg –  
cena 2 115 Kč; montážní podložka – cena 295 Kč (možná i jiná provedení).

Zámek – tichá střelka 

Tichá střelka – příplatek 300 Kč/ks
72/85 mm (osa kliky 55 mm od hrany dveří)

Oblá hrana
Oblou hranu na svislých hranách dveří lze dodat v povrchu laminát (mimo bílý, javor, dub bělený),  
laminát plus (mimo bílý samet a bílý samet struktur), laminát real a lakovaná PU za příplatek  
200 Kč/ks dveří. Nelze u provedení dveří Alumi Horizon L a Linie Horizon.

ABS hrana 

Určeno pouze pro bezfalcové a posuvné provedení dveří v povrchu laminát, laminát plus, laminát real 
a laminát HPL s příplatkem 250 Kč/dveře.
Není z estetického hlediska vhodné pro dveře Triumf nebo pro dveře v kombinaci se zárubní FABI H).  
Nelze použít pro protipožární a bezpečnostní dveře. 

Hrana Alumi 

Hliníková hrana v provedení champagne nebo stříbrná (ideální v kombinaci s dveřmi Alumi nebo 
pro dveře v povrchu HPL UNI barvy) pro bezfalcové i falcové dveře za příplatek 1 000 Kč.
Nelze v provedení protipožárních a bezpečnostních dveří, k modelům dveří Kitty, Triumf, Heligon, 
pro dvoukřídlé otočné dveře a na dveřích pro skryté zárubně. Možno pouze pro povrch laminát, 
laminát plus, laminát real, dýha forte PU a laminát HPL.

Hrany 
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Větrací mřížka 

 

Příplatek za frézování mřížky a instalaci do dveří přímo ve výrobě 200 Kč.  
Základní větrací mřížky v provedení efekt nerez F9, hliník př. F1, kartáč. hliník, 
bronz F4, zlatá F3, bílá, ostatní možnosti, např. černá barva nebo jiné RAL odstíny 
na vyžádání.   
 
Mřížka nelze do dveří:
• s protipožární úpravou 
• s klima úpravou II a III 
• v protihlukovém provedení (30 dB, 32 dB, 36 dB) 
• pro modely dveří Kitty, Triumf, ALumi Vertik L, Linie Frame 
• horní mřížka nelze u prosklených dveří

Mřížka do dveří s výplní děrovaná DTD a voština:  
velikost větrací mřížky omezena na výšku 130 mm a k výrobku je nutné přidat  
do dveří hranol 140 mm s daným příplatkem.
Větrací mřížky do rozměru výšky 100 mm je umístěn výřez otvoru 75 mm  
od spodní nebo horní hrany dveří, u větrací mřížky 130 mm je výřez otvoru  
pro mřížku umístěn 35 mm od spodní nebo horní hrany dveří.

Mřížka do dveří s výplní plná DTD:  
velikost mřížky výšky 60, 80, 100, 130, 150 mm. Výřez otvoru pro mřížku  
je vždy 75 mm od spodní nebo horní hrany dveří.

výška 
mřížky

rozměr pro dveře / šířka mřížky 

60/400 mm 70/500 mm 80/600 mm 90/600 mm 100/800 mm

60 mm 170 Kč/pár 190 Kč/pár 190 Kč/pár 190 Kč/pár 270 Kč/pár

80 mm 190 Kč/pár 230 Kč/pár 240 Kč/pár 240 Kč/pár 330 Kč/pár

100 mm 240 Kč/pár 270 Kč/pár 310 Kč/pár 310 Kč/pár 380 Kč/pár

130 mm 400 Kč/pár 480 Kč/pár 550 Kč/pár 550 Kč/pár 670 Kč/pár

150 mm 480 Kč/pár 580 Kč/pár 630 Kč/pár 630 Kč/pár 660 Kč/pár

Okopové nerezové plechy na dveře

výška 
plechu

tloušťka plechu 0,6 mm nerez AISI 304 / šířka plechu

615/645 mm 715/745 mm 815/845 mm 915/945 mm 1 015/1 045 mm 1 115/1 145 mm

150 mm 240 Kč/ks 285 Kč/ks 315 Kč/ks 360 Kč/ks 395 Kč/ks 455 Kč/ks

200 mm 315 Kč/ks 360 Kč/ks 415 Kč/ks 475 Kč/ks 535 Kč/ks 575 Kč/ks

250 mm 385 Kč/ks 455 Kč/ks 535 Kč/ks 575 Kč/ks 635 Kč/ks 715 Kč/ks

okopové plechy jsou dodávány bez samolepící vrstvy / v případě lepení doporučujeme oboustrannou 
lepící pásku 3M 9087 (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,265 mm) za cenu 500 Kč/ks nebo  
3M GPT-020F (návin 50 m, šířka 25 mm, tloušťka: 0,2 mm) za cenu 400 Kč/ks

v případě provedení dveří v povrchu dýha forte nebo protipožárních dveří je použita zasklívací lišta  
z masivního dřeva dub nebo buk / v případě protipožárního provedení dveří jsou zasklívací lišty 
připevněny pomocí viditelných hřebíčků

Profily lišt

zasklívací 
Alumi L

nalepovací obalované  
z masivního dřeva

lišta č. 4 lišta č. 5

zasklívací a kazetové 
obalované lišty 

z masivního dřeva

lišta č. 4 lišta č. 7
 

lišta č. 4
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Ceník příplatků skel

cenová pásma skel  
neplatí pro model 
dveří Triumf, cena na 
vyžádání / ostatní skla 
budou naceněna na 
vyžádání

kalená skla (vybrané 
druhy) lze dodat za 
příplatek, min. rozměr  
je 200 x 200 mm

sklo se standardně 
osazuje do dveří 
dekorovanou (matnou) 
stranou orientovanou 
k užší (falcové) straně 
dveří; otočení je možné 
na vyžádání

model dveří zasklívací lišta SLIM č. 4 možné tloušťky skla
lze 

kalení
skupiny podle velikosti prosklení dveří

A B C D
Alex č. 4 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano GZ1, GZ2, GZ3 GZ4 -

skla  
samostatně  

do 
nadsvětlíku,  

bočního  
světlíku

Alumi Fénix Alumi - 4 mm ano SZ - -
Alumi Monté Alumi - 4 mm ne GZ, AZ, DZ - -
Alumi Nexis Alumi - 4 mm ano GZ1, GZ2 GZ3 GZ4, GZ5
Alumi Primum Alumi - 4 mm ano GZ AZ  DZ, E
Alumi Ruby Alumi - 4 mm ano - -
Alumi Rubika Alumi - 4 mm ano GZ3, GZ6 - -
Alumi Quartex Alumi - 4 mm ano GZ1  GZ2, GZ3 GZ4
Alumi Vertik, Horizon Alumi - 4 mm ano FDZ + GZ1, GZ2 MDZ + GZ3, GZ4, GZ5, GZ6 -
Alumi Trix Alumi - 4 mm ano GZ1   GZ2 GZ3
Betty č. 4, 7 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano -  AN, AK -
Fénix č. 4, 7 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano  SZ, EZ - -
Kitty I, II - - 4 / 4,5 mm ne GZ4, GZ9, GZ3 GZ6 -
Kitty III, VIII - - 4 / 4,5 mm ano GZ1, GZ2, GZ3 GZ4, GZ5, GZ6 -
Kitty V, VI, VII - - 4 / 4,5 mm ano - DZ, GZ2 GZ3, GZ4, GZ5
Linie Horizon č. 4, 7 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano SZ QZ -
Mada č. 4 ne 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano F ZZ, WZ M + U + R  YZ + VZ U + R  ZZ, WZ
Maxim č. 4, 7 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano - QZ, RZ -
Nemo Nemo ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ne I, II III -
Nexis č. 4 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano GZI, GZII GZ3 GZ4, GZ5
Primum  č. 4, 7 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano GZ AZ  DZ
Rubika č. 4 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ne GZ3, GZ4 - -
Trix č. 4 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano GZ1   GZ2 GZ3
Quartex č. 4 ano 4 / 4,5 / 6 / 6,5 mm ano GZ1  GZ2, GZ3 GZ4
Triumf - - connex 8,5 mm ne - - -

cenová 
skupina provedení skla tloušťka lze 

kalení 
příplatek ke dveřím 

skupina A
příplatek ke dveřím  

skupina B
příplatek ke dveřím 

skupina C
cena skla za m2 

skupina D
1 kůra čirá, float čirý, činčila čirá, crepi čiré, matelux (leptané matné sklo) 4 mm ano v ceně dveří v ceně dveří v ceně dveří 800 Kč

2
flutes čirý, krizet, matelux lakovaný (proti zašpinění), float extra čirý 4 mm ano

300 Kč 500 Kč 700 Kč 1 000 Kč
zrcadlo 4 mm ne

3

flutes matný, masterlinea, mastercarre, mastersoft, matelux bronz 4 mm ano

400 Kč 800 Kč 1 100 Kč 2 000 Kč
altdeutsch čirý, circles, waves 4 mm ne
connex čirý, mléčný, polomléčný (2.2.1) 4,5 mm ne
connex čirý, mléčný, polomléčný (3.3.2) 6,5 mm ne

4
pavé bílé 4 mm ano

700 Kč 1 600 Kč 2 500 Kč 4 000 Kčfloat čirý, satináto bílé 6 mm ano
connex čirý, mléčný, polomléčný, mastercarre čirý (4.4.2) 8,5 mm ne

5 kalení skla 300 Kč 400 Kč 500 Kč 500 Kč
6 pískovaný motiv na float čirý/matelux ano 2 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč -
7 provedení SLIM rámečku 500 Kč 700 Kč 900 Kč -
8 protipožární sklo (vrstvené) 16–17 mm ne - - - 17 000 Kč
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Dveře pro skrytou zárubeň Eclisse

Skrytá zárubeň Eclisse BATENTE pro otočné dveře CAG – univerzální pro SDK i zdivo

celkový rozměr dveřního křídla dveře tl. 40 mm dveře tl. 45 mm

táhlo pro dveře do výšky 200 cm 1 790 Kč 2 250 Kč

táhlo pro dveře do výšky 219 cm 2 490 Kč 2 890 Kč

táhlo pro dveře do výšky 239 cm 3 090 Kč 3 550 Kč

čisté rozměry skrytá zárubeň (rám)

průchod x výška kód cena

60 x 197 (60 x 210) ESBr-060/197-4 (ESBr-060/210-4) 11 350 Kč (11 650 Kč)

70 x 197 (70 x 210) ESBr-070/197-4 (ESBr-070/210-4)  11 550 Kč (12 050 Kč) 

80 x 197 (80 x 210) ESBr-080/197-4 (ESBr-080/210-4)  11 700 Kč (12 300 Kč) 

90 x 197 (90 x 210) ESBr-090/197-4 (ESBr-090/210-4)  12 230 Kč (12 650 Kč) 

100 x 197 (100 x 210) ESBr-100/197-4 (ESBr-100/210-4)  13 440 Kč (13 750 Kč) 

skrytá zárubeň (rám)

kód cena

ESBCR-060/197-4 (ESBCR-060/210-4)  12 950 Kč 

ESBCR-070/197-4 (ESBCR-070/210-4)  12 950 Kč 

ESBCR-080/197-4 (ESBCR-080/210-4)  12 950 Kč 

ESBCR-090/197-4 (ESBCR-090/210-4)  15 000 Kč 

ESBCR-100/197-4 (ESBCR-100/210-4)  15 750 Kč 

kód cena

KIT 3 – s/ bez klíče OPFER94

 3 810 Kč KIT 3 – wc zámek OPFER95

KIT 3 – zámek (FAB) OPFER96

KIT 4 – s/ bez klíče OPFER136

 5 150 Kč KIT 4 – wc zámek OPFER137

KIT 4 – zámek (FAB) OPFER138

KIT 3 panty k VETRO  
do výšky 215 cm

OPFER104  2 630 Kč 

 KIT 4 panty k VETRO  
od výšky 220 cm

OPFER105  3 590 Kč 

Příplatek za dveře pro skryté zárubně Eclisse

BATTENTE pro dřevěné dveře  BATTENTE VETRO pro celoskleněné dveře Kování (těsnění, magnetický zámek, panty)

úpravu dveří je vhodné použít i pro bezfalcové dveře s výškou 
nad 210 cm (pouze otevírání k sobě) / nelze pro standardní 
falcové dveře / lze vyrobit i dvoukřídlé dveře – cena na vyžádání

v ceně příplatku je zahrnuta úprava vnitřní i vnější konstrukce dveří včetně dveřního táhla, 
vyztužení dveřního pláště pro maximální stabilitu proti kroucení a dodatečné seřízení dveří 
/ dveře jsou podle typu zárubně případně opatřeny malým falcem / pro zárubně otevírané 
k sobě i od sebe / za příplatek magnetický zámek a panty – jsou součástí kování ke skryté 
zárubni / za příplatek je možné osadit dveře prahovou padací lištou

Možno dodat i pro skrytou zárubeň JAP – pozor na jiné rozměry a jiné značení orientace otevírání.

při objednání je nutné specifikovat směr otevírání a požadavek na balení zárubně – smontované nebo nesmontované / 
uvedené rozměry jsou v cm, zárubeň s příslušenstvím je určena pro tloušťku dveří 40 mm, lze objednat i pro tloušťku 45 mm,  
více informací viz kompletní ceník Eclisse / při hmotnosti dveřního křídla vyšší než 50 kg (max. 65 kg) jsou potřeba 4 panty

modely dveří pro skrytou zárubeň: Primum P, Nemo, Fénix II, IV,  
Alumi Fénix II SZ a IV SZ, Maxim II a III, Mada F a M, Alex, 
Alumi Monté, Primum P1N a P2N, Linie

dveře lze vyrobit i v atypickém provedení 
na šířku a výšku – cena na vyžádání

atypický rozměr zárubně pro dveře do rozměru 
100 x 239 cm / lze i v provedení pro dvoukřídlé 
dveře – cena na vyžádání

Upřesnění provedení otevírání:

dveře otevírané k sobě (standardně)

dveře otevírané od sebe (do zárubně – reverzní)

Povrch 

 

Podle možností konkrétního modelu dveří.  
Základní provedení povrchu je základová 
bílá fólie pro další úpravu, např. přetřením 
barvou ve stejném odstínu, jako je stěna. 
Jen u modelů Primum, Fénix II, Maxim I, II, 
Alex, Primum P1N a P2N, je cena snížena 
oproti ceně v provedení lak PU  
o 1 200 Kč/dveře.

Výplň 
 

Podle konkrétního modelu lze zvolit 
za příplatek výplň děrovanou DTD, 
plná DTD není možná.

doporučujeme objednat zárubeň se 4 panty (KIT 4) /  
zárubeň pro vyšší dveře nad 210 cm – cena na vyžádání Povrch pantů standardně – MATNÝ CHROM.  

Jiné povrchy pantů v setu s těsněním a zámkem pro tloušťku 
dveří 45 mm – SVĚTLÝ BRONZ, TMAVÝ BRONZ, GRAFITOVÝ 
BRONZ a BÍLÁ.

LEVÉ

LEVÉ

PRAVÉ

PRAVÉ
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Příplatek ke dveřím pro skryté zárubně JAP
celkový rozměr dveřního křídla dveře tl. 40 mm

táhlo pro dveře do výšky 200 cm 1 790 Kč

táhlo pro dveře do výšky 219 cm 2 490 Kč

táhlo pro dveře do výšky 239 cm 3 090 Kč

cena zárubně dle aktuálního doporučeného ceníku společnosti JAP / při objednání 
dveří je potřeba přesná specifikace zárubně / pokud je již dodaná, uvézt č. 
objednávky JAP

dveře lze vyrobit i v atypickém provedení na šířku a výšku – cena na vyžádání.

Zárubeň JAP AKTIVE 40/00 (Bezfalcové) Zárubeň JAP AKTIVE 25/15 (Reverzní)

Konstrukce 

 

V ceně příplatku je zahrnuta úprava vnitřní i vnější konstrukce dveří včetně 
dveřního táhla, vyztužení dveřního pláště pro maximální stabilitu proti kroucení 
a dodatečné seřízení dveří. Dveře pro reverzní otevírání jsou opatřeny malým 
falcem. Úpravu s táhlem je vhodné použít i pro bezfalcové dveře s výškou 
nad 210 cm. Nelze ji použít pro standardní falcové dveře. Tato úprava je 
standardně určena pro jednokřídlé dveře, po dohodě s výrobou lze vyrobit 
dvoukřídlé dveře – cena na vyžádání. Za příplatek je možné bezfalcové 
provedení dveří osadit i padací lištou, pro reverzní oevírání do skryté zárubně 
to nelze.

Dveře pro skrytou zárubeň JAP

Povrch 

 

Podle možností konkrétního modelu dveří. Základní provedení povrchu je bílá fólie pod lak určená pro další úpravu, 
např. barvou ve stejném odstínu, jako stěna. Cena snížena oproti ceně v provedení lak PU o 1 000 Kč/dveře.

Pro modely dveří 

 

Primum P, Primum P1N, Primum P2N, Nemo, Fénix II, Maxim, Mada F. Mada M, Alex, 
Alumi Fénix II SZ, Alumi Monté

Panty pro JAP AKTIVE 40/00 (Bezfalcové) 

 

Počet pantůna dveřích podle počtu pantů u zárubně.
Tectus 340D stříbrný (1 350 Kč/ks) / černý (1 650 Kč/ks)
ArgentaM6 stříbrný (1900 Kč/ks) / černý (2 400 Kč/ks)

Zámek  Do dveří musí být zvolen zámek podle použitého typu protiplechu v zárubni. 

 

Pro protiplech Hobes krátký:
Magnetický zámek HOBES krátký OZ 72/75 nerez za příplatek 250 Kč/ks / černý lak za příplatek 400 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES krátký WC 72/75 nerez za příplatek 250 Kč/ks / černý lak za příplatek 400 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES krátký FAB 72/75 nerez za příplatek 250 Kč/ks / černý lak za příplatek 400 Kč/ks

Pro protiplech Hobes dlouhý:
Magnetický zámek HOBES dlouhý OZ 72/77 nerez za příplatek 350 Kč/ks / černý lak za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES dlouhý WC 72/77 nerez za příplatek 350 Kč/ks / černý lak za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek HOBES dlouhý FAB 72/77 nerez za příplatek 350 Kč/ks / černý lak za příplatek 450 Kč/ks

Pro protiplech M&T:
Magnetický zámek M&T OZ 90/75 stříbrný mat za příplatek 350 Kč/ks / K černý za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek M&T WC 90/75 stříbrný mat za příplatek 350 Kč/ks / K černý za příplatek 450 Kč/ks
Magnetický zámek M&T FAB 85/75 stříbrný mat za příplatek 350 Kč/ks / K černý za příplatek 450 Kč/ks

Panty pro JAP AKTIVE 25/15 (Reverzní) 

 

Počet pantů na dveřích podle počtu pantů u zárubně.
Tectus 240D stříbrný (1 500 Kč/ks)/ černý (1 800 Kč/ks)

Výplň 

 

Podle konkrétního modelu lze zvolit za příplatek výplň děrovanou DTD, plná DTD není možná. 

Hrany 

 

Pro bezfalcové dveře lze standardní hrana, nebo za příplatek ABS hrana a Alumi hrana.
Pro reverzní dveře lze pouze standardní hrana.
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Zárubně

tloušťka příčky
laminát laminát plus laminát real lakované PU

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
6–20 cm 3 630 Kč 4 360 Kč 3 880 Kč 4 660 Kč 4 130 Kč 4 960 Kč 4 630 Kč 5 560 Kč

21–35 cm 4 080 Kč 4 900 Kč 4 330 Kč 5 200 Kč 4 650 Kč 5 580 Kč 5 210 Kč 6 250 Kč

36–50 cm 4 590 Kč 5 510 Kč 4 840 Kč 5 810 Kč 5 230 Kč 6 280 Kč 5 860 Kč 7 030 Kč

tloušťka příčky
laminát laminát plus laminát real lakované PU dýha forte PU

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
6–20 cm 4 130 Kč 4 960 Kč 4 380 Kč 5 260 Kč 4 630 Kč 5 560 Kč 5 130 Kč 6 160 Kč 7 980 Kč 9 580 Kč

21–35 cm 4 650 Kč 5 580 Kč 4 930 Kč 5 920 Kč 5 210 Kč 6 250 Kč 5 770 Kč 6 920 Kč 8 980 Kč 10 780 Kč

36–50 cm 5 230 Kč 6 280 Kč 5 550 Kč 6 660 Kč 5 860 Kč 7 030 Kč 6 490 Kč 7 790 Kč 10 100 Kč 12 120 Kč

FABI S – obložkové zárubně s oblou hranou (rádius 4 mm) pro otočné dveře

FABI H – obložkové zárubně s ostrou hranou pro otočné dveře

možnost 
atypického 
provedení

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 42
šíře obložky: standardně 60 mm, u falcového provedení FABI S a spoje na pokos lze provední šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč  
za jednu stranu obložkové zárubně  
spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň 
tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek  
200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

tloušťka příčky
ostění laminát        ostění laminát plus         ostění laminát real ostění lakované PU ostění dýha forte PU

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
10–20 cm 6 230 Kč 7 480 Kč 6 480 Kč 7 780 Kč 6 730 Kč 8 080 Kč 6 680 Kč 8 020 Kč 8 530 Kč 10 240 Kč

21–35 cm 7 010 Kč 8 410 Kč 7 290 Kč 8 750 Kč 7 570 Kč 9 080 Kč 7 520 Kč 9 020 Kč 9 600 Kč 11 520 Kč

36–50 cm 7 890 Kč 9 470 Kč 8 200 Kč 9 840 Kč 8 520 Kč 10 220 Kč 8 460 Kč 10 150 Kč 10 800 Kč 12 960 Kč

FABI M – obložkové zárubně s hliníkovou obložkou pro otočné dveře v odstínu elox champagne

bezfalcové provedení (B): určeno pro tloušťku příčky  
od 10 cm, spoj obložek na tupo i na pokos, viz str. 34
pro celoskleněné dveře: FABI PM C bez příplatku
další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň  
bez příplatku, posuvné provedení, pro kyvné dveře viz str. 42  
a pro skládací dveře viz str. 33

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / atypické rozměry za příplatek viz str. 45 
šíře obložky a spoj obložek: šíře obložky je 72 mm a spoj obložek je standardně na pokos (P) bez příplatku  
nebo natupo (T) za příplatek  250 Kč/zárubeň
tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě 
požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm

výška zárubně 210 cm:  
v kompletu s dveřmi výšky 210 je 
bez příplatku za atypickou výšku

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210 je bez příplatku za atypickou výšku

bezfalcové provedení (B): lze pro standardní šířku obložky 60 mm, viz str. 34, určeno pro tloušťku příčky  
od 10 cm
reverzní provedení (R): lze se spojem na pokos i na tupo, určeno pro tloušťku příčky od 10 cm
další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku, posuvné provedení pro kyvné dveře  
viz str 42 a pro skládací dveře viz str. 33;
pro celoskleněné dveře: s oblou hranou obložky FABI SC nebo ostrou hranou obložky FABI HC bez příplatku

protipožární úprava EI 30 / EW 30: lze dodat v omezených rozměrech 
a kombinacích na dotaz, v kompletu s protipožárními dveřmi za 
příplatek 1 650 Kč za jednokřídlé a 1 950 Kč za dvoukřídlé provedení

speciální úprava provětrávání (V): lze pouze u standardního 
provedení spoje obložek na pokos a falcovém i bezfalcovém 
provedení za příplatek 550 Kč 
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FABI O – obložkové zárubně pro obklad stávající kovové zárubně

FABI K – obložkové zárubně pro kyvné dveře

FABI Z – obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II

Provedení obložkové zárubně pro obklad stávající ocelové zárubně za příplatek 750 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H

Provedení obložkové zárubně pro kyvné dveře za příplatek 500 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H, kyvné panty za příplatek viz str. 36

Provedení obložkové zárubně pro skládací dveře Heligon II za příplatek 700 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H nebo FABI M

Provedení obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra za příplatek 1 000 Kč ke konkrétní zárubni typu FABI S, FABI H nebo FABI M

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm, pro výrobu je třeba vždy uvést přesné rozměry
šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos je možná šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šířka obložky 72 mm.
spoj obložky: standardně spoj na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze i provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň
hrana obložky: zárubně s oblou hranou obložky FABI PS, zárubně s ostrou hranou obložky FABI PH nebo s hliníkovou obložkou FABI PM
tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, tyto zárubně jsou vyráběny dle zaměření a protokolu na tl. stěny a konkrétní pouzdro, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň 
na mezirozměr po 5 mm.

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 45
šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provední šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šířka obložky 72 mm
spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň
hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI KS, zárubně s ostrou hranou FABI KH nebo zárubně s hliníkovou obložkou FABI KM 
hrana ostění: ostrá
tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek  
200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 45
hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI ZS, zárubně s ostrou hranou FABI ZH nebo zárubně s hliníkovou obložkou FABI ZM, vždy pouze v kombinaci se dveřmi Heligon II
šíře obložky: standardně 60 mm, u spoje na pokos lze provedení šíře obložky 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně, u provedení FABI M je šíře obložky 72 mm
hrana ostění: ostrá
spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku, u šíře obložky 60 mm lze provedení spoje natupo (T) za příplatek 250 Kč/zárubeň
tloušťka zárubně – příčky: pouze od tloušťky příčky 10 cm, všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě  
požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

rozměry: jednokřídlé R1 = 60–90 cm, dvoukřídlé R2 = 125–185 cm / vzhledem k tomu, že jsou zárubně vyráběny na základě zaměření na přesný rozměr, většinou se jedná o atypický rozměr za příplatek, viz str. 45
hrana obložky: zárubně s oblou hranou FABI OS a zárubně s ostrou hranou FABI OH
šíře obložky: standardně je šíře obložky 60 mm, pro lepší překrytí původní ocelové zárubně doporučujeme objednat obložku šíře 80 mm (8) za příplatek 200 Kč za jednu stranu obložkové zárubně (lze jen falcovém  
provedení a spoje na pokos)
hrana ostění: ostrá
spoj obložky: standardně na pokos (P) bez příplatku
tloušťka zárubně – příčky: všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru po 10 mm, v případě požadavku lze za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

pro celoskleněné dveře: lze provedení s oblou hranou obložky (FABI PS C), ostrou hranou obložky FABI PH C nebo s hliníkovou obložkou 
FABI PM C je bez dalšího příplatku

další provedení podle typu otevírání: slepá zárubeň bez příplatku
zárubně pro částečný obklad: kovové zárubně (bez pantové strany obložky a se speciálním těsněním) lze dodat v provedení s oblou hranou 
obložky (FABI OS O) a ostrou hranou obložky (FABI OH O) s příplatkem 500 Kč k FABI S a FABI H

FABI P – obložkové zárubně pro posuvné dveře do pouzdra

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210  
je bez příplatku za atypickou výšku

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210  
je bez příplatku za atypickou výšku

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210  
je bez příplatku za atypickou výšku

výška zárubně 210 cm: v kompletu s dveřmi výšky 210  
je bez příplatku za atypickou výšku
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cena u lakovaných zárubní se světlíky je uvedena za použití laku PU (RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7016, RAL 7035) / cena je uvedena bez skla, příplatky za sklo uvedeny na str. 38 /  
jiná provedení konstrukce, povrchové úpravy apod. jsou možná, budou naceněna na vyžádání / možnost výšky nad 260 cm s napojeným spojením, cena na vyžádání

* Obložky zárubně jsou v eloxovaném povrchu champagne, ostění v povrchu laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU a dýha forte PU.

Obložkové zárubně se světlíky

výška stavebního
otvoru do 260 cm

tloušťka
příčky
(v cm)

laminát, laminát plus, 
laminát real lakované PU laminát, laminát plus, 

laminát real lakované PU      dýha lakovaná PU champagne

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

do  
250 cm

do  
100 cm

do  
190 cm

8–20 7 620 9 160 x 9 720 11 680 x 8 670 10 420 x 10 770 12 940 x 16 760 20 120 x 13 080 15 710

21–35 8 570 10 290 x 10 940 13 130 x 9 770 11 720 x 12 120 14 530 x 18 860 22 640 x 14 720 17 660

36–50 9 640 11 570 x 12 310 14 760 x 10 980 13 190 x 13 630 16 360 x 21 210 25 450 x 16 570 19 890

8–20 8 710 10 460 x 11 110 13 340 x 9 910 11 900 x 12 310 14 780 x 19 150 22 990 x x x

21–35 9 790 11 760 x 12 500 15 000 x 11 160 13 390 x 13 850 16 610 x 21 550 25 870 x x x

36–50 11 020 13 220 x 14 060 16 870 x 12 550 15 070 x 15 580 18 700 x 24 240 29 090 x x x

8–20 x 12 550 12 550 x 16 010 16 010 x 14 280 14 280 x 17 740 17 740 x 27 590 27 590 x x

21–35 x 14 110 14 110 x 18 000 18 000 x 16 070 16 070 x 19 930 19 930 x 31 040 31 040 x x

36–50 x 15 860 15 860 x 20 240 20 240 x 18 080 18 080 x 22 440 22 440 x 34 910 34 910 x x

8–20 13 060 15 700 x 16 660 20 020 x 14 860 17 860 x 18 460 22 180 x 28 730 34 490 x x x

21–35 14 690 17 640 x 18 750 22 500 x 16 740 20 090 x 20 780 24 910 x 32 330 38 810 x x x

36–50 16 530 19 830 x 21 100 25 300 x 18 820 22 610 x 23 370 28 050 x 36 360 43 630 x x x

8–20 x 18 840 18 840 x 24 020 24 020 x 21 430 21 430 x 26 620 26 620 x 41 390 41 390 x x

21–35 x 21 170 21 170 x 27 000 27 000 x 24 110 24 110 x 29 890 29 890 x 46 570 46 570 x x

36–50 x 23 800 23 800 x 30 360 30 360 x 27 130 27 130 x 33 660 33 660 x 52 360 52 360 x x

FABI S

N

B

BB

BN

BBN

FABI H FABI M*



44

Atypické provedení dveří  
a obložkových zárubní 
Specifikace atypického provedení

Příplatky za rozměry

Příplatky za povrch a odstín

Rozměry a rozměrové omezení dveří a zárubní

•  Atypické provedení je takové, které je odlišné od nabízených jmenovitých rozměrů dveří a zárubní 
ve standardu, tedy šířky 60, 70, 80, 90 a výšky 197, uvedených v platném ceníku, včetně odlišného 
provedení usazení pantů, zámku, jiného výřezu pro výplň a prosklení. 

•  Každý atyp (odchylka od standardu) musí být přesně specifikován, případně vyplněn do Protokolu atypu.

•   Ceny příplatků v tabulce jsou platné pro všechny modely dveří včetně prosklených variant ve standardně 
nabízeném typu skla včetně protipožárních a bezpečnostních dveří, kromě celoskleněných a pro všechny 
uvedené modely obložkových zárubní.

•  Výška dveří 210 cm (211,5 cm celková výška, ve falci 210 cm) v kompletu s obložkovou zárubní  
nebo ocelovou zárubní CAG 210 cm je bez příplatku za atypickou výšku mimo protipožárních 
prosklených variant dveří Pyroglass.

•  Posuvné provedení dveří před stěnu, kde je rozměr standardních dveří zvětšen na šířku o 20 mm,  
je bez příplatku za atypický rozměr. 

•  Úprava dveří Klima II a III je možná u plných dveří bez dalšího příplatku za rozměrový atyp do max. velikosti 
dveří.

•  V povrchu laminát HPL se příplatek za rozměrový atyp přičítá ke dveřím v povrchu HPL.
•  Povrch laminát CPL z každé strany v jiném dekoru je bez příplatku. Vzhledem k riziku kroucení křídla  

nestejným pnutím pláště z každé strany jsou možné kombinace v těchto skupinách bez příplatku nebo 
jiné kombinace dekorů s příplatkem za protitažný papír navíc do konstrukce dveří za 500 Kč/dveře.

1) Skupina dekorů: akácie světlá, bílá, šedá, antracit, bílý samet, buk pařený, dub bardolino,  
dub šedobílý, dub bělený,  javor, ořech tmavý, ořech přírodní, jilm šedý, dub lanýžový, dub medový,  
dub královský, dub sukatý, dub černohnědý
2) Skupina dekorů: bílý samet struktur, cream, dub pískový, dub tabákový, dub halifax

Příplatky za výplň dveří a úpravu konstrukce

Příplatky za otvory a frézování

Příplatky za panty a zámek

Příplatky za těsnění

Termín výroby atypického provedení

Příplatky za rámečky a prosklení 

•  U dveří s děrovanou DTD a plnou DTD se připočítává příplatek za atypický rozměr nad danou výšku.
•  Přidání hranolu do konstrukce dveří: Pokud není ve dveřích použita výplň DTD plná, lze přidat  

do dveří nahoru (pro samozavírač), dolů (pro větší podřez) nebo do výše 900 mm na střed od spodní  
hrany (pro madlo) hranol 41 mm za příplatek 100 Kč/hranol/strana nebo hranol 140 mm za příplatek  
300 Kč/hranol/strana.

•  V případě úpravy dveří nebo zárubní, kde musí dojít k nastavení výrobní operace, je účtován příplatek  
1 000 Kč. Jedná se zejména o frézování atypických otvorů pro nestandardní panty, zámky, protiplechy 
atd. Pokud je požadováno více dveří nebo zárubní se stejnou úpravou, je příplatek účtován pouze jednou.

•  Výřez pro větrací mřížku a její instalaci je za 200 Kč/pár mřížky. Použití atypické mřížky se musí vždy 
konzultovat s výrobou a platí se navíc jednorázový příplatek za atypický otvor.

•  Na základě dodané šablony lze vyrobit i zkosené dveře s voštinovou výplní a zkosenou zárubní FABI S, H 
 za příplatek 2 000 Kč/ks dveří nebo zárubně.

•  Příplatky za nestandardní panty viz aktuální ceník CAG a tabulka použití pantů pro atypickou výšku  
a použitou výplň dveří. V případě požadavku na jiné panty je možné na základě dodání výkresu a vzorku 
posoudit možnost instalace. V případě požadavku na jiný zámek, než je uveden v nabídce, je potřeba 
konzultovat předem s výrobou. Pokud je schválen, účtuje se jednorázový příplatek za atypický otvor.

•  Navrtání otvoru pro klíč nebo pro kliku je bez příplatku. Po dohodě s výrobou lze vyvrtat otvory pro 
snadnější a rychlejší instalaci kování za jednorázový příplatek 1 000 Kč/typ vrtání.

 Odstín těsnění lze volit z nabízených variant barev bez příplatku, viz str. 36.

 Termín je sdělen na vyžádání podle konkrétního požadovaného provedení. Pokud se jedná o atypický 
rozměr, zpravidla je termín prodloužen o 5 pracovních dní.

•   Změny jednotlivých výřezů dveří je nutné odsouhlasit i v protokolu atypu. Pro atypické dveře se používají 
standardní rozměry rámečků. Úpravu standardních rámečků je potřeba konzultovat s výrobou  
a v případě úpravy na atypický rozměr je účtován příplatek 500 Kč/dveře. Výškový atyp rámečku lze 
pouze u rámečků bez vnitřních vodorovných příček.

•   V případě prosklení standardním sklem se za sklo u atypického rozměru dveří nepočítá další příplatek.  
V případě nadstandardního, jiného skla nebo při změně velikosti skla o více než cca 10 % se připočítává 
nebo odečítá procentuální rozdíl plochy skla. U atypických protipožárních prosklených dveří, kde dochází 
ke změně rozměru skla, je cena vždy na vyžádání.

•    Uvedené rozměry v tabulce příplatků jsou celkové rozměry dveří, u zárubní jako rozměr ve falcu.
•  Dveře a zárubně jsou vyráběny v rozměrech násobku 10 mm (např. falcové dveře 80 x 197 mají celkový  

rozměr 850 x 1985 mm, nejbližší možný větší atypický rozměr je 860 x 1995 mm). Výjimkou jsou dveře  
do ocelové zárubně, do zárubně FABI O a samostatná zárubeň FABI O, které lze vyrobit v rozměru 
násobku 2 mm. Standardní tloušťka dveří je cca 40 mm, vybrané modely dveří lze vyrobit v tl. 45 mm, 
viz str. 39 dveře do skryté zárubně nebo reverzní otevírání zárubně.

•   Dveře Kitty lze vyrobit do maximální šířky 100 cm. Mimo výšku 197 a 210 se vyrábí standardně  
v atypickém rozměru do výšky 201,5 cm. Po dohodě s výrobou je lze vyrobit i v jiné výšce, buď  
s upravenou výškou spodní příčky, nebo upravit velikost o násobek rozměru – součtu výšky jedné 
vodorovné příčky a mezery mezi příčkami.

•   Dveře v povrchu CPL laminát real horizontální (dub pískový, dub tabákový, dub halifax) lze pouze  
do celkového rozměru šíře 1 150 mm x výška 2 010 mm a nelze v provedení dveří Kitty.

•  Minimální rozměr dveřního křídla je šířka 35 cm u modelu dveří Kitty, Triumf a Nemo od 50 cm, 
minimální výška 100 cm.

•  Pro výrobu atypického dveřního křídla do OCZ nebo do OKZ jsou pro výrobu velmi důležité rozměry 
zárubně ve falci šířka/výška + určení pozic pantů + určení pozice zámku.

•  Speciální úpravy dveří a zárubní jako protipožární, bezpečnostní nebo kouřotěsné provedení mají 
rozměrové omezení dle uvedené tabulky.

•   Všechny zárubně jsou vyráběny na tloušťku stěny v rozměru násobku 10 mm, v případě požadavku lze 
za příplatek 200 Kč/zárubeň vyrobit zárubeň na mezirozměr po 5 mm.

•  Obložkové zárubně se světlíky do rozměru stavebního otvoru 250 cm x 250 cm viz ceník CAG. Větší 
rozměr pouze s napojením obložek do 350 cm, cena na vyžádání. Protipožární varianta viz ceník CAG.

•  Standardní ostrohranná garnýž a dorazová noha (pro dveře podél zdi) nad délku 238 cm (laminát nad  
275 cm) je ze 2 částí, maximálně do celkové délky 475 cm, viz str. 26.

•  Rozměry dveří s reverzním otevíráním v kompletu do obložkové zárubně jsou omezeny na velikost dveří 
v jmenovitém rozměru 100 x 210 cm.
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HPL laminát (u dekorů s příplatkem 
3 000 a 4 000 Kč/dveře)

HPL laminát (u dekorů  
s příplatkem 2 000 Kč/dveře)

do 95 do 116 do 127 do 95 do 116 do 127

400 500 600 400 1 500 1 600

500 700 800 500 1 700 1 800

600 800 900 1 600 1 800 2 000

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle výplně

Dveře – příplatky za atypický rozměr podle povrchu

Zárubně obložkové – příplatky za atypický rozměr podle typu zárubně a povrchu

výplň  výplň DTD děrovaná  výplň DTD plná

výška (cm) / šířka (cm) do 97 do 127 do 97 do 127

do 210 cm x 250 x 550

do 239 cm 150 550 300 1 100

FABI M ostění, FABI H 

CPL všechny kategorie, lakované PU, dýha forte dub, kartáčovaná 

do 95 do 210 do 238

300 700 1 000

700 1 000 1 200

1 000 1 200 1 400

v případě voštinové výplně dveří se neúčtuje příplatek za výplň  
pro atypický rozměr / u protipožárních prosklených dveří Pyroglass  
je pro atypickou výšku dveří od 1 980 do 2 122 mm účtován příplatek 
za větší protipožární sklo ve výši 1 200 Kč/dveře

povrch
 CPL laminát, laminát plus,  
laminát real, lakované PU

dýha forte dub,  
kartáčovaná, sukatá

výška (cm) / šířka (cm) do 95 do 116 do 127 do 95 do 116 do 127

do 200 cm 400 800 1 400 400 1 600 3 200

do 224 cm 800 1 400 1 800 1 600 4 000 5 000

do 239 cm 1 400 1 800 2 200 3 200 5 000 6 000

zárubeň FABI S, FABI H, FABI O, FABI P, FABI Z

povrch CPL laminát, laminát plus, laminát real, lakované PU     

výška (cm) / šířka (cm) do 95 do 210 do 238

do 200 cm 300 500 700

do 210 cm 500 600 800

do 238 cm 700 800 1 000
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Rozměrové omezení u vybraných modelů dveří a zárubní a speciálních vlastností

počet křídel model dveří
příčka 
SDK

příčka 
zděná

pro typ zárubně
celková maximální šířka x maximální výška 

dveřního křídla

1 – křídlé PYROBOARD ano ano
WF – dřevěná obložková zárubeň 1 150 x 1 985 mm

SF – ocelová zárubeň 970 x 2 115 mm

2 – křídlé PYROBOARD ano ano
WF – dřevěná obložková zárubeň 1 700 x 1 985 mm

SF – ocelová zárubeň 1 896 x 2 115 mm

1 – křídlé PYROBOARD – bez polodrážky, přiznaný pant ano ano WF – dřevěná obložková zárubeň 923 x 1 972 mm

1 – křídlé PYROBOARD – bez polodrážky, skrytý pant ano ano WF – dřevěná obložková zárubeň 1 092 x 2 115 mm 950 x 2 390 mm

1 – křídlé PYROSAFE RC2, RC3 ne ano SF – ocelová zárubeň 950 x 2 115 mm

1 – křídlé PYROGLASS ano ano
WF – dřevěná obložková zárubeň 1 092 x 2 090 mm 950 x 2 390 mm

SF – ocelová zárubeň 950 x 2 115 mm

2 – křídlé PYROGLASS ano ano
WF – dřevěná obložková zárubeň 1 905 x 2 122 mm

SF – ocelová zárubeň 1 900 x 2 115 mm

1 – křídlé PYROSMOKE (plné i prosklené dveře) ano ano SF – ocelová zárubeň 950 x 2 115 mm

2 – křídlé PYROSMOKE (plné i prosklené dveře) ano ano SF – ocelová zárubeň 1 896 x 2 115 mm

1 – křídlé Protihluková úprava (RW) 30 dB plné modely dveří ne ano
WF – dřevěná obložková zárubeň do velikosti plného dveřního křídla a velikosti 

vybraného povrchuSF – ocelová zárubeň

1 – křídlé Protihluková úprava (RW) 32,36 dB plné modely dveří ne ano SF – ocelová zárubeň
do velikosti plného dveřního křídla a velikosti 

vybraného povrchu

1 – křídlé Klima úprava II plné modely dveří viz ceník CAG ano ano
WF – dřevěná obložková zárubeň

975 x 2 390 mm
SF – ocelová zárubeň

1 – křídlé Klima úprava III plné modely dveří viz ceník CAG ano ano SF – ocelová zárubeň 975 x 2 390 mm
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jmenovitý  
rozměr dveří

rozměr stavebního otvoru
pro zárubně 

FABI S, FABI H, FABI M

rozměr stavebního otvoru
pro bezfalcové zárubně 
FABI S, FABI H, FABI M

rozměr stavebního otvoru  
pro zárubně 

FABI S, FABI H, FABI M s panty TRIO

rozměr stavebního otvoru  
pro protipožární zárubně  
FABI S, FABI H a reverzní  
zárubně FABI S, FABI H

šířka x výška v mm šířka x výška v mm šířka x výška v mm šířka x výška v mm šířka x výška v mm

600 x 1 970 / 2 100 680–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 690–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 700–720 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 720 x 2 030 / 2 155

700 x 1 970 / 2 100 780–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 790–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 800–820 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 820 x 2 030 / 2 155

800 x 1 970 / 2 100 880–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 890–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 900–920 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 920 x 2 030 / 2 155

900 x 1 970 / 2 100 980–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 990–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 000–1 020 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 020 x 2 030 / 2 155

1 250 x 1 970 / 2 100 1 330–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 350–1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 370 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 370 x 2 030 / 2 155

1 450 x 1 970 / 2 100 1 530–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 550–1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160   1 570 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 570 x 2 030 / 2 155

1 650 x 1 970 / 2 100 1 730–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 750–1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 770 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 770 x 2 030 / 2 155

1 850 x 1 970 / 2 100 1 930–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 950–1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 970 x 2 010–2 030 / 2 140–2 160 1 970 x 2 030 / 2 155

Rozměry dveří a stavebních otvorů

Zaměřování stavebních otvorů
  

Pro bezproblémové osazení standardních obložkových zárubní musí být stavební otvory připraveny dle uvedené tabulky.
Výšky jsou počítány od čisté podlahy, tzn. od dlažby, parket apod. 
Současně je potřeba vždy rovinnost stěn, rovinnost podlahy, přechody podlah mezi místnostmi a prostor pro přesah zárubně 
přes zeď (vypínače atd.)

Zaměření pro FABI S, FABI H s požární odolností
  

Rozměry stavebního otvoru musí vycházet z výše uvedené tabulky. Tloušťka příčky musí být po celém obvodu stejná (max. 
přípustný rozdíl je 5 mm). 
Šíře otvoru se měří ve třech bodech – nahoře, uprostřed a dole.
Výšku je třeba změřit na obou stranách – vlevo i vpravo, a u příček nad 150 mm je třeba kontrolně změřit výšku otvoru uvnitř 
i vně místnosti.
V případě, že naměřené hodnoty neodpovídají tabulce a otvor nelze dodatečně upravit, lze dveře a zárubně na základě 
správného zaměření vyrobit v rozměrovém atypu. Vždy je třeba upřesnit umístění zámku a pantů.
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Tiskové chyby vyhrazeny.


