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NABÍDKA MODELŮ EURO-DVEŘÍ

Nabízíme více než 240 základních modelů a několikanásobné 

množství jejich modifi kací. Pokud ani tato nabídka neuspokojí Vaše 

představy, rádi Vám vypracujeme návrh technického řešení dle 

Vašeho přání a cenovou nabídku, která jistě zaujme profesionálním 

zpracováním a zajímavou cenou.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Samozřejmostí je možnost atypického řešení dveří dle konkrétního 

přání zákazníka (dveře doplněné o světlík, obloukové dveře, 2-křídlé 

dveře apod.). Originálního a atraktivního vzhledu lze docílit také 

doplněním dveří dekorativními prvky – kováním, obklady z leštěného 

kamene, speciálním sklem či dvoubarevným provedením dveří(rozdílná 

vnitřní a vnější strana).

SPOLEČNÁ ZÁKLADNÍ VÝBAVA 
VŠECH VARIANT DVEŘÍ

• tlouštka profi lu 68 mm

• materiál – dřevěná lepená třívrstvá lamela (smrk, meranti, borovice) 

a PUR sendvič 68 (smrk, meranti, borovice)

• bezpečnostní 3-bodový zámek s fázováným hákovým uzavíráním

• zafrézované bezpečnostní ocelové západky koání na rámu

• dvojité silikonové těsnění vsazené do drážky křídla, trvale pružné 

s mimořádně vysokou životností

• zámková bezpečnostní vložka FAB se 6-ti klíči

• eloxovaný hliníkový práh v masivním provedení 68x45 mm 

s přerušeným tepelným mostem

• zafrézované masivní závěsy (min. 3 kusy) s možností seřízení ve třech 

osách ve stříbrném provedení s plastovou krytkou v bravách bílá, 

stříbrná, zlatá a bronzová

• výplně s izolačním dvojsklem 4-16-, U=1,1 W/m2.K s možností 

dodání v ornamentální, bezpečnostní, refl exní, zvukově izolační, gravi-

tované a pískované variantě vč. Vitráží

• dřevěné výplně s PUR izolací, U=1,0 W/m2.K v hladkém provedení, 

s kazetou nebo s imitací palubek

• profi l rámu š. 80 mm, tl. 68 mm, profi l křídla š. 140 mm, tl. 68 mm
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kazeta model C s tepelně izolační 

PUR výplní smrk, meranti, borovice 

tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K

Varianty výplní do vchodových dveří s vynikající tepelnou izolací

Typy dveřního kování:
• klika – klika

(ve standardu s překrytím vložky)

• klika – koule

(ve standardu s překr ytím vložky)

• klika – madlo

• madlo – madlo

• jiné dle přání zákazníka

Doplňky dveří:
• samozavírač

• staveč dveřního křídla

• elektrický zámek

• přídavný zámek

• panikové kování

• protivysazovací trny

• poštovní vhoz

• poštovní schránky

• kukátko

Provedení RD Klasik (IV-68)

• zasklívací lišta „Rustikal“ z obou 

stran, na přání „Harmony“

• ozdobný profi l rámu 

• křídlo je lepeno ze speciálních 

lepených lamel s přiznanou 

spárou

• zvýšený okop ve spodní části 

křídla

Provedení RD Novodesign (IV-68)

• zasklívací lišta „Linie“ z obou stran, na 

přání „Rustikal“ nebo „Harmony“

• rám bez ozdobného profi lu 

• křídlo je lepeno do kompaktního 

sendviče s tepelnou izolací PUR 

a s kovovými výztuhami proti prohnutí

izolační dvojsklo 4-16-4, 

U=1,1 W/m2.K

speciální skla: gravírovaná, pís-

kovaná, zvukově izolační, ornamen-

tální, bezpečnostní, refl exní, vitráže

imitace palubek s tepelně izolační 

PUR výplní smrk, meranti, borovice 

tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K

překližkový nákližek s tepelně 

izolační PUR výplní smrk, meranti, 

borovice tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K

kazeta model B s tepelně izolační 

PUR výplní smrk, meranti, borovice 

tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K

kazeta model A s tepelně izolační 

PUR výplní smrk, meranti, borovice 

tl. 24 mm, U=1,0 W/m2.K

hladká, tepelně izolační výplň 

smrk, meranti, borovice tl. 24 mm, 

U=1,0W/m2.K

kontakt: Stavebni výplně a.s. – Karlovy Vary, Botanická 6, 362 63 Dalovice


