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dveře, které otevíráš



ERKADO je výrobcem vchodových a interiérových dveří. 
Je to také obchodní název, který od roku 2010 používáme 
pro naši maloobchodní, velkoobchodní a exportní činnost. 
Spolu s jubileem 35. výročí existence stolařského závodu 
Zbigniew Kozłowski jak i jeho neustálým rozšiřováním [ote-
vření nové výrobní haly 4.500 m²] a stálým rozvojem [nová 
kolekce rámových dveří STILE] nová značka ERKADO se řadí 
jako leader ve výrobě dveří vysoké kvality za rozumnou 
cenu. 

Závod vznikl v roce 1976 ve Chwałowicích, v podkarpat-
ském vojvodství. Jeho zakladatelem je Zbigniew Kozłowski 
– stolařský mistr, který své první řemeslnické dovednosti 
přebíral od svého otce, také stolaře. Díky tomu se naše znač-
ka zakládá nejen na více jak 30-letých zkušenostech, ale také 
na stabilní rodinné tradici. Na začátku své činnosti se firma 
zabývala „stolařstvím” v širším slova smyslu, a tedy výrobou 
dveří, oken atd. pro  soukromé odběratele. Naučilo nás to 
pružnému přístupu k potřebám našich zákazníků, díky ně-
muž jsme mohli splnit dokonce i ty nejneobvyklejší zakázky. 
Časem tržní tendence vyvolaly vysokou poptávku po dřevě-
ných dveřích a oknech. Ve snaze o nejvyšší jakost výrobků 
a uspokojení našich zákazníků, závod zaváděl inovativní 
technologická řešení, a díky účinnému vedení a investicím 

posilnil svou pozici na trhu. Závod postupně zužoval profil 
své činnosti hlavně na výrobu vchodových dřevěných dveří 
a interiérových deskových dveří. Další činnosti byly směřo-
vané na nákup moderního strojního parku, díky kterému 
byla zavedena desková technologie dveří, což se ve velké 
míře odrazilo ve zlepšení kvality výrobku. 
Díky dalším investicím v roce 2005 vznikla druhá továrna se 
sídlem v Gościeradově, která má dvě výrobní linky vyrábějící 
zárubně a interiérové dveře. Její moderní vybavení a kvali-
fikovaný personál umožňují realizaci objednávek přesahují-
cíh 20.000 kusů zárubní a dveřních křídel měsíčně. 

Doporučujeme Vám využit širokou škálu našich výrobků. 
V současné době disponujeme bohatou obchodní nabíd-
kou vchodových dřevěných dveří a interiérových deskových 
dveří. Zavedli jsme novou kolekci rámových dveří STILE. 
Spolupracujeme s velkoobchodními odběrateli na území 
celého státu a provádíme exportní prodej. 

Nová kolekce rámových dveří STILE je dalším krokem smě-
rem ke zdokonalování technologie a politiky jakosti. Jakost, 
která je pro nás prioritou vedoucí ke zvýšení nejcennějšího 
kapitálu naší firmy – množství spokojených zákazníků.

INTERIÉROVÉ DVEŘE 
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

Model KAMELIA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

KAMELIA

KAMELIA 2KAMELIA 1 KAMELIA 3 KAMELIA 4

KAMELIA 5 KAMELIA 6 KAMELIA 7 KAMELIA 8

KAMELIA 1

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE

NoviNka

   * bílá hladká fólie imitující malovaný povrch 3



   * bílá hladká fólie imitující malovaný povrch

ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

JUKA

JUKA 1

JUKA 2JUKA 1

JUKA 5

JUKA 3

JUKA 6

JUKA 4

JUKA 7 JUKA 8

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE

Model JUKA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

NoviNka
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

Model JUKA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO
– vložky z kartáčovaného hliníku

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

FLOX

FLOKS 1

FLOKS 2FLOKS 1 FLOKS 3 FLOKS 4

FLOKS 5 FLOKS 6 FLOKS 7 FLOKS 8

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE

5

vLOžKy Z KARTáčOvANéHO HLINÍKU

Model FLOX v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

MAGNÓLIE

MAGNÓLIE 1

MAGNÓLIE 2MAGNÓLIE 1

MAGNÓLIE 5

MAGNÓLIE 3

MAGNÓLIE 6

MAGNÓLIE 4

MAGNÓLIE 7 MAGNÓLIE 8

Model MAGNÓLIE v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

Model MAGNÓLIE v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

PETÚNIE

PETÚNIE 1

PETÚNIE 2PETÚNIE 1 PETÚNIE 3 PETÚNIE 4

PETÚNIE 5 PETÚNIE 6 PETÚNIE 7 PETÚNIE 8

Model PETÚNIE v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4 mm olepené kartáčovaným hliníkem

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

MALVA

MALvA 2

MALvA 2MALvA 1 MALvA 3 MALvA 4

MALvA 5 MALvA 6 MALvA 7 MALvA 8

Model MALvA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE
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MATNé SKLO

MATNé SKLO

KARTáčOvANÝ HLINÍK

KARTáčOvANÝ HLINÍK
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

IRIS

IRIS 1

IRIS 2IRIS 1

IRIS 5

IRIS 3

IRIS 6

IRIS 4

IRIS 7 IRIS 8

Model MALvA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”

9
Model IRIS v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

AZALKA
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z HDF desky o tloušťce 4mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”
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AZALKA 1

AZALKA 2AZALKA 1

AZALKA 5

AZALKA 3

AZALKA 6

AZALKA 4

AZALKA 7 AZALKA 8

Model AZALKA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)
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ZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO DUB GREKO BÍLÝ GREKO*

HYACINT
VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 
– výplně z MDF desky o tloušťce 22 mm olepené fólií GREKO

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– plastové objímky imitující dřevo
– kovové objímky kulaté a čtvercové (4 ks)
 povrchová úprava: kartáčovaný nikl nebo patina
– křídlo „100”
–  sklo VSG 221 matné bezpečnostní sklo oboustranně hladké 
–  kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:
„60”  „70”  „80”  „90”   „100”
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HyACINT 1

HyACINT 2HyACINT 1

HyACINT 5

HyACINT 3

HyACINT 6

HyACINT 4

HyACINT 7 HyACINT 8

Model HyACINT v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)Model AZALKA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a skrytém ve zdi (s. 33)



   * bílá hladká fólie imitující malovaný povrch

BÍLÝ GREKO*DUB GREKOZLATÝ DUB GREKOWENGE GREKOOŘECH GREKO

KONSTRUKCE
– křídlo vyrobené v rámové technologii STILE 
– rámy z MDF desky olepené fólií GREKO 

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací 
– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku nebo WC zámek

PROSKLENÍ
– tvrzené sklo 8 mm

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY: 
„60”  „70”  „80”  „90” 

SKLENĚNÉ DVEŘE

FRAGI 4

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ STILE
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dveře, které otevíráš

Model FRAGI v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37).
Nenabízíme model FRAGI  v posuvných systémech.



INSPIRACE
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dveře, které otevíráš

POKOJOvé 4/4 KOUPELNOvé 1/4 PLNé 0/4

BRAND

NOWOCZESNy 
PROFIL

AKáT

WENGE

SvĚTLÝ AKáT

TECHNOLOGIE

SoFT

OŘECH

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština” 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií
– hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
SOFT „60”  „70”  „80”  „90”  

Model BRAND v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



CETRA

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáTWENGE SvĚTLÝ AKáT

ZDRSŇOvANá PŘÍčEL

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií
– hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model CETRA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



dveře, které otevírášSAMUN

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT WENGESvĚTLÝ AKáT

ZDRSŇOvANá PŘÍčEL

POKOJOvé 9/9 KOUPELNOvé 2/9 PLNé 0/9

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií
– hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model SAMUN v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



DORA

POKOJOvé 4/4 (zasklení: 1/4, 2/4, 3/4) KOUPELNOvé 1/4 PLNé 0/4

AKáT WENGESvĚTLÝ AKáT

TECHNOLOGIE

SoFT

OŘECH

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií
– hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model DORA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)Model SAMUN v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



dveře, které otevírášEKA

POKOJOvé 3/3 (zasklení: 1/3, 2/3) KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

AKáT WENGESvĚTLÝ AKáT

TECHNOLOGIE

SoFT

OŘECH

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií
– hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model EKA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



MANHATTAN

POKOJOvé 4/4 (zasklení: 1/4, 2/4, 3/4 ) KOUPELNOvé 1/4 PLNé 0/4

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH CALvADOS BĚLENÝ DUB

BUK

OLŠE

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

SvĚTLÝ AKáT

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub

TECHNOLOGIE

SoFT
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model MANHATTAN v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), 
a také ve vybraných barvách v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



dveře, které otevírášTOP

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

SvĚTLÝ AKáT

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model TOP v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



GAMA

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH CALvADOS

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model GAMA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



TOLEDO

POKOJOvé 5/5 (zasklení: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5) KOUPELNOvé 2/5 PLNé 0/5

TECHNOLOGIE

SoFT

WENGE

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub

NoviNka
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dveře, které otevíráš

KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model TOLEDO v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



BROADWAY

POKOJOvé 6/6 (zasklení: 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6) KOUPELNOvé 2/6 PLNé 0/6

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH

CALvADOS BĚLENÝ DUB

BUK

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

SvĚTLÝ AKáT

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model BROADWAy v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), 
a také ve vybraných barvách v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



dveře, které otevírášDARIA

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH

CALvADOS

BUK

OLŠE

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model DARIA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), 
a také ve vybraných barvách v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



GALERIA

POKOJOvé 3/3 (zasklení: 1/3, 2/3) KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

SoFT

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH CALvADOS BĚLENÝ DUB

BUK

OLŠESvĚTLÝ AKáT

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model GALERIA v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), 
a také ve vybraných barvách v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



dveře, které otevírášKWADRO 3

POKOJOvé 4/4 (zasklení: 1/4, 2/4, 3/4) KOUPELNOvé 1/4 PLNé 0/4

TECHNOLOGIE

SoFT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH CALvADOS OLŠE

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

Tmavý dub
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné
– možnost výběru zasklení v pokojovém křídle

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model KWADRO 3 v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), 
a také ve vybraných barvách v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



UNO

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH CALvADOS BĚLENÝ DUB
jen pro plné křídlo

BUK
jen pro plné křídlo

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

SvĚTLÝ AKáT
jen pro plné křídlo

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  dodatečný zástrčkový horní zámek na patentovou vložku (dostup-

ný pouze u plného křídla SOFT o šířce „80” a „90” s dřevotřískovou 
deskou s otvory)

–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 
(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)

–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 
otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře

– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 

Model UNO v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), 
a také ve vybraných barvách v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)



dveře, které otevírášZEFIR

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

SoFT

AKáT

AKáT

WENGE

WENGE

OŘECH

OŘECH CALvADOS BĚLENÝ DUB

STaNDaRD

TECHNOLOGIE

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ
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Model ZEFIR v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37), v posuvném nástěnném systému (s. 34 a 35) a systému skrytém ve zdi (s. 33)

KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo Decormat – matné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě OŘECH, AKáT)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 



CLASIC

POKOJOvé 3/3 KOUPELNOvé 1/3 PLNé 0/3

TECHNOLOGIE

STaNDaRD

BIAŁy LAK

CALvADOS LAK

BUK LAK

OLŠE LAK

DĄB LAK
DOSTUPNé SKLO - KŮRA čIRá

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÁ

29
Model CLASIC v dostupných barvách nabízíme u dvoukřídlých dveří (s. 36 a 37). Nenabízíme model CLASIC  v posuvných systémech.

KONSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska lakovaná

KOVÁNÍ
– tři čepové závěsy šroubovací
–  zámek na dozický klíč, úsporný zámek, na cylindrickou vložku nebo 

WC zámek

PROSKLENÍ
– sklo  KŮRA ČIRÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
–  dřevotřísková deska dutinková (je nutné připočítat dodatečný závěs 

za příplatek)
–  ventilační objímky pro pokojové dveře, plné dveře a koupelnové 

(pokud se objednávají bez otvorů pro objímky)
–  plastové objímky pro koupelnové dveře (pokud se objednávají bez 

otvorů pro objímky), pokojové dveře a plné dveře
– ventilační podříznutí
– kryty na závěsy (barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, patina)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
STANDARD „60”  „70”  „80”  „90”   („100” pouze v barvě BÍLÝ LAK)

SOFT „60”  „70”  „80”  „90” 



dveře, které otevírášHERSE

DvEŘE HERSE JSOU URčENé PRO vEŘEJNé A OByTNé OBJEKTy JAKO vNITŘNÍ vCHODOvé DvEŘE

KŘÍDLO HERSE S PEvNOU ZáRUBNÍ A DUBOvÝM PRAHEM Má AKUSTICKOU IZOLAčNÍ SCHOPNOST 
NA ÚROvNI Rw = 29 dB

KOSTRUKCE
– rám z MDF desky pokrytý dvěma deskami HDF
– výplň ze speciální desky Homalight
– vyztužení ocelovým plechem
– tloušťka křídla 46 mm
– možnost použití vložky 36G/26 (dveře otevírané dovnitř)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– HDF deska olepená fólií

KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy s 2 čepy s horizontální regulací
– dva zámky s patentovou vložkou

PROSKLENÍ
– není

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
– kukátko
– dubový práh s těsněním š. 60 mm

ZÁRUBEN PRO KŘÍDLO HERSE
– příplatek + 20 % k cenám pevných a nastavitelných zárubní

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
SOFT  „80”  „90” 

AKáTWENGEOŘECH

PRŮŘEZ KŘÍDLA HERSE

technologie soft

dodatečné těsnění 
ve křídle vyztužení: 

ocelový plech

deska 
homalight

DUBOvÝ PRáH

TECHNOLOGIE

SoFT

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO VCHODOVÉ

KUKáTKO

ZáSTRčKOvÝ ZáMEK

NoviNka
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ZLATá, LESKLÝ CHROM, MATNÝ CHROM, PATINA

INTERIÉROVÉ DVEŘE  – PRAKTICKÉ INFORMACE

TECHNOLOGIE

SOFT

Dveře SOFT, vyrobené v nejnovější technologii, mají přídavné 
svislé rámy, což významně zlepšuje tuhost křídel; to má velký 
význam pro křídla s velkým množstvím skla. Dveře SOFT nemají 
ostré hrany, což zlepšuje jejich estetický a velmi moderní vzhled. 
Technologie SOFT spočívá v polepování rovného povrchu 
a dveřního záhybu fólií z jednoho kusu, která se spojuje pouze 
v jednom neviditelném místě. Dveře jsou ukončené polepem 
se zvýšenou odolností proti poškrábání, což rozhodně zlepšuje 
jejich odolnost v případě intenzivního používání.

TECHNOLOGIE

STaNDaRD SoFT

KRyTy NA ZávĚSy

DŘEvOTŘÍSKOvá DESKA DUTINKOvá (DTD)

výplň „vošTiNa” a DřevoTříSková DeSka DuTiNková (DTD) 
Se používají pouze DeSkových Dveří

STABILIZUJÍCÍ vÝPLŇ „vOŠTINA” 

vÝPLŇ

TyP OTEvÍRáNÍ DvEŘÍ:

TuNele ReGuloWaNe

„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

Šířka otvoru ve zdi 686 786 886 986 1086 1186 1286 1386 1486 1586 1686 1786 1886 1986

vnější šířka tunelu 646 746 846 946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746 1846 1946

Světlá šířka tunelu 602 702 802 902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1602 1702 1802 1902

Šířka krytí tunelu 744 844 944 1044 1144 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044

výška otvoru ve zdi 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

vnější výška tunelu 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

Světlá výška tunelu 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

výška krytí tunelu 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

INTERIÉROVÉ DVEŘE ERKADO tvoří kolekci dveřních křídel, 
která splňuje různé požadavky našich Zákazníků. Od klasic-
kých modelů, přes univerzální až po moderní interiéry.

Prioritou je kvalita a rozumná cena, a také možnost konfiguro-
vat barevné provedení modelů, technologii (STANDARD, SOFT, 
STILE), šířku, výplň, zámek, ventilace a zasklení v pokojových 
křídlech.

vENTILACE

PLASTOvé OBJÍMKy PRO DESKOvé DvEŘE PLASTOvé OBJÍMKy IMITUJÍCÍ DŘEvO PRO 
RáMOvé DvEŘE STILE

KOvOvé čTvERCOvé A KULATé OBJÍMKy PRO 
RáMOvé DvEŘE STILE

hladké sklomatná fólie

SKLO vSG 221 MATNé
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dveře, které otevíráš



poSuvNý SYSTÉM SkRYTý ve zDi

„60” „70” „80” „90” „100”

s1 Šířka křídla 644 744 844 944 1044

s2 Šířka ve světlosti zárubně 602 702 802 902 1002

s3 Šířka kazety 1317 1517 1717 1917 2117

s4 Šířka pokrytí zárubně 744 844 944 1044 1144

h1 výška křídla 1983 1983 1983 1983 1983

h2 výška ve světlosti zárubně 1973 1973 1973 1973 1973

h3 výška kazety 2067 2067 2067 2067 2067

POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ VE ZDI

s3

s1

s3
s4

s2

12
5

s1
s4

s2

h2

h3 h1

posuvný systém skrytý ve zdi je přizpůsoben pouze pro šířku zdi 125 mm
HáKOvÝ ZáMEK
KULATé MADLO

HáKOvÝ ZáMEK
OváLNÝ ZáMEK

Hákový zámek se skládá ze dvou stříbrných madel

KULATá MADLA

ZLATé STŘÍBRNé

ZLATé

STŘÍBRNé

OváLNá MADLA

BaRva

DoSTupNá BezpoloDRážková kříDla pRo poSuvNý SYSTÉM  
(DeSkovÉ Dveře)
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světlý akát          *

bělený dub    * 

calvados        

tmavý dub       

*) pouze plné hladké
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Systém častečně vyrobený z hliníku k zástavbě sádrokartonovou 
deskou pro dveře jednokřídlové skryté ve zdi (125 mm).

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
– Hákový zámek s kováním
– Oválné nebo kulaté madlo ve stříbrné nebo zlaté barvě

Rámové dveře STILE (kromě modelu FRAGI) jsou dostupné v posu-
vném systému schovávaném do stěny ve všech barvách GREKO a v 
rozsahu šířky křídla od „60” do „100”.

pozoR:  zkoNTRolujTe DoSTupNoST kříDla „100” v jeDNoTlivých MoDelech 
DeSkových Dveří. NeNí MožNÉ poDřízNouT BezDRážkovÉ kříDlo Do 
poSuvNÉho SYSTÉMu SkRYTÉho ve zDi.



dveře, které otevíráš

poSuvNý SYSTÉM Se zá STavBou oSTĚNí

jeDNokříDlový DvoukříDlový

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x2 „70” x2 „80” x2 „90” x2 „100”x2

s1 Šířka křídla 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088

s2 Šířka otvoru ve zdi 686 786 886 986 1086 1286 1486 1686 1886 2086

s3 vnější šířka zárubně 646 746 846 946 1046 1246 1446 1646 1846 2046

s4 Šírka ve světlosti zárubně 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002

s5 Šířka pokrytí zárubně 744 844 944 1044 1144 1344 1544 1744 1944 2144

h1 výška křídla 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 výška otvoru ve zdi 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

h3 vnější výška zárubně 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

h4 výška ve světlosti zárubně 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973
h5 výška pokrytí zárubně 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

SYSTeM pRzeSuWNY Bez zaBuDoWY ościeża

jeDNokříDlový DvoukříDlový

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x2 „70” x2 „80” x2 „90” x2 „100” x2

s1 Šířka křídla 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088

s2 Šířka otvoru ve zdi 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002

h1 výška křídla 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 výška otvoru ve zdi 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM

34 * CENA NETTO,   ** CENA BRUTTO

Nástěnný posuvný systém:
– Jednokřídlový
– Dvoukřídlový 

Cena zahrnuje:
Hliníkovou kolejnici spolu s maskováním v barvě křídla o délce:
– 200 cm pro křídlo „90”
– 180 cm pro křídlo „80”
– 150 cm pro křídlo „70”, „60”

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:
– Regulovaná zárubeň typu „tunel” 
– Nárazník s těsněním (varianta jen pro Jednokřídlový systém)
– Hákový zámek s kováním (varianta jen pro jednoduchý systém) 
–  Oválné nebo kulaté madlo stříbrné nebo zlaté

Druhy nástěnných posuvných systémů: 
– Kolejnice spolu s maskováním 
– Kolejnice spolu s maskováním + nárazník s těsněním 
– Kolejnice spolu s maskováním + zárubeň tunel 
–  Kolejnice spolu s maskováním + zárubeň tunel + nárazník s 

těsněním 

RÁMOVÉ DVEŘE STILE (kromě modelu FRAGI) jsou dostupné v 
posuvném systému schovávaném do stěny ve všech barvách GREKO a 
v rozsahu šírky křídla od „60” do „100” (jednoduchý systém) a od „120” 
do „200” (dvojitý systém).

pozoR:  zkoNTRolujTe DoSTupNoST kříDla „100” v jeDNoTlivých MoDelech 
DeSkových Dveří. NeNí MožNÉ poDřízNouT BezDRážkovÉ kříDlo Do 
poSuvNÉho SYSTÉMu SkRYTÉho ve zDi.

BaRva

DoSTupNá BezpoloDRážková kříDla pRo poSuvNý SYSTÉM  
(DeSkovÉ Dveře)

MoDel Dveří
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s5
s2
s3
s4

s1 nárazník 
s těsněním

40

s2

s1 nárazník 
s těsněním

40

h1 h2h4 h3 h5
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NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM
Se záSTavBou oSTĚNí

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM
Bez záSTavBY oSTĚNí

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM
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dveře, které otevíráš

ReGulovaNá záRuBeň
DvoukříDlovÉ Dveře (RozMĚRY pRo záRuBeň TYpu TuNel viz TaBulka S. 31)

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

a+B Šířka křídla 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

s1 Šířka otvoru ve zdi 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006

s2 vnější šířka zárubně 966 1066 1166 1266 1366 1466 1566 1666 1766 1866 1966

s3 Světlá šířka zárubně 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

s4 Šířka krytí zárubně 1064 1164 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064

h1 výška křídla 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 výška otvoru ve zdi 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

h3 vnější výška zárubně 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995

h4 Světlá výška zárubně 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

h5 výška krytí zárubně 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045

Praktické informace:
– W drzwiach dwuskrzydłowych występuje za dopłatą wypełnienie płytą wiórową otworowaną
–  Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych modeli drzwi jednoskrzydłowych płytowych oraz ramiakowych STILE 

w odpowiadających im cechach: kolor, wykończenie (STANDARD, SOFT), szklenie itd.
– Skrzydło bierne jest wyposażone w listwy przymykowe z zasuwkami drzwiowymi
– Skrzydło bierne poniżej szerokości „60” występuje tylko jako pełne gładkie – dostawka (patrz rysunek poniżej)
– Dostawki są dostępne wyłącznie z wypełnieniem plaster miodu i usłojeniem pionowym 

Cena dvoukřídlových dveří:
– Deskové dveře SOFT a STANDARD: aktivní křídlo „60”, „70”, „80”, „90”, 100” + pasivní křídlo”60”, „70”, „80”, „90”
– Rámové dveře STILE: aktivní křídlo „60”, „70”, „80”, „90”, 100” + pasivní křídlo”60”, „70”, „80”, „90”

– Deskové dveře: aktivní křídlo „60”, „70”, „80”, „90”, „100” (SOFT, STANDARD) + panely pasivní plné hladké „30”, „40”, „50” (STANDARD)
– Rámové dveře STILE: aktivní křídlo „60”, „70”, „80”, „90”, „100” + panel pasivní plný hladký „40” (deskové křídlo technologie STANDARD)

–  Panel pasivní plný hladký deskový v technologii STANDARD je nabízen v šířkách „30”, „40”, „50” pro deskové dveře, a také v šířce „40” pro 
rámové dveře STILE

Dostupné šířky křídel:
–  deskové SOFT a STANDARD dvokřídlé od „120” do „190” a kombinace s panelem plným hladkým STANDARD „60”+ „30”; „70”+ „30”; 

„80”+ „30”; „90”+ „30”; „100”*+ „30”; „60”+ „40”; „70”+ „40”; „80”+ „40”; „90”+ „40”; „100”*+ „40”; „60”+ „50”; „70”+ „50”; „80”+ „50”; „90”+ „50”; 
„100”*+ „50”;

–  rámové STILE dvoukřídlé od „120” do „190” a kombinace s panelem deskovým plným hladkým STANDARD„60”+ „40”; „70”+ „40”; „80”+ „40”; 
„90”+ „40”; „100”+ „40”.

– Šířka „100” se nevztahuje na technologii SOFT a v technologii STANDARD se týká vybraných modelů a barev (viz. jednokřídlé dveře).

Cena pevné a nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

DvOUKŘÍDLOvé DvEŘE  
– S BOčNÍM DÍLEM

DvOUKŘÍDLOvé DvEŘE   
– ASyMETRICKé

DvOUKŘÍDLOvé DvEŘE  
– SyMETRICKé

cena dvoukřídlových dveří 
s dovírací lištou cena křídla  x 2= + dovírací lišty

cena dvoukřídlových dveří  
s bočním dílem a dovírací lištou cena křídla= + plný boční díl  s dovíracími lištami

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
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BlokovÉ záRuBNĚ
DvoukříDlovÉ Dveře (RozMĚRY pRo záRuBeň TYpu TuNel viz TaBulka S. 31)

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

a+B Šířka křídla 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

s1 Šířka otvoru ve zdi 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040

s2 vnější šířka zárubně 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010

s3 Světlá šířka zárubně 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

h1 výška křídla 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

h2 výška otvoru ve zdi 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032

h3 vnější výška zárubně 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

h4 Světlá výška zárubně 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973

s4
s1
s2

s3

h5 h2 h3 h4 h1

h2 h3 h4 h1

s3

s2

s1

A B

A B

podlaha

podlaha

zeďzeď

zeď

zeď

zeď

zeď

pěna

pěna pěna

pěna pěna

pěna

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE  
S ReGulovaNou záRuBNí

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE  
S Blokovou záRuBNí
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dveře, které otevíráš
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REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ
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Regulovaná zárubeň s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů
Regulovaná zárubeň s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů
cena pevné a nastavitelné zárubně s dodatečnou úchytkou + 20 %
cena pevné a nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %

ceny zárubně tunel o šířce 60, 70, 80, 90, 100 za cenu regulované zárubně. 
ceny zárubně tunel šířky 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 – příplatek 200,- bez Dph

Možnost zhotovení zárubní do rozsahu 500-520 mm. 
příplatek za každé 2 cm rozsahu je 200,- bez Dph na základě ceny zárubně 400-420 mm

* týká se deskových a rámových dveří

SCHÉMA REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE  
REGULOvANé ZáRUBNĚ 

REGULOvANá ZáRUBEŇ 
S ROZSAHEM NAD 280 mm

Rozsah regulace
min-max [mm]

  80-100
100-120
120-140

140-160
160-180
180-200

200-220
220-240
240-260

260-280
280-300

300-320
320-340

340-360
360-380

380-400
400-420

ABCDEF10

2021

2043

uszczelka gum
ow

a

2063
2092

D
RZW

I LEW
E

D
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I PRAW
E

2030

40

60

min.20

max

G
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m
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šířka dveří a B c D e F G

„60” 644 618 602 624 646 744 686

„70” 744 718 702 724 746 844 786

„80” 844 818 802 824 846 944 886

„90” 944 918 902 924 946 1044 986

„100” 1044 1018 1002 1024 1046 1144 1086

38



pevná zárubeň pro dvoukřídlé dveře – příplatek 30 %

Cena zahrnuje komplet 2 ks x 213,5 cm a 1 ks x 112 cm (týká se křídel od „60” do „90”)
Cena zahrnuje komplet 3 ks x 213,5 cm (týká se křídel od „100” do „190”)

Cena zahrnuje komplet 2 ks x 211,5 cm a 1 ks x 106,5 cm (týká se křídel od „60” do „90”)
Cena zahrnuje komplet 3 ks x 211,5 cm (týká se křídel od „100” do „190”)
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šířka dveří a B c D e

„60” 644 618 602 690 720

„70” 744 718 702 790 820

„80” 844 818 802 890 920

„90” 944 918 902 990 1020

„100” 1044 1018 1002 1090 1120

BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ 

PLOHÁ KRYCÍ LIŠTA

OBLÁ KRYCÍ LIŠTA

SCHÉMA BLOKOVÉ ZÁRUBNĚ
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dveře, které otevíráš

Fotografie v katalogu mají orientační charakter a při různých 
šířkách křídel mohou vzniknout jiné rozměrové proporce 
jednotlivých prvků.
Vyhrazujeme si právo tiskových chyb.
Katalog není nabídkou ve smyslu právních předpisů a je 
uveřejněn pouze pro informativní účely.

www.erkado.cz

ERKADO Zbigniew Kozłowski
Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl n/Sanem
NIP 865-118-29-63
e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE
tel. +48 (15) 838 10 57
fax +48 (15) 838 18 84

DRZWI ZEWNĘTRZNE
tel. +48 (15) 845 33 88
fax +48 (15) 845 34 05


