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Interiérové dvere
EuropaPromotion 2022

Interiérové dvere z dreva

Interiérové dvere BaseLine Duradecor:

• Kompletný prvok: falcované krídlo dverí s oblou hranou alebo bezfalcové krídlo 
dverí, s vložkou z vysoko kvalitnej rúrkovej drevotrieskovej dosky, zárubňou 
a kľučkou z ušľachtilej ocele Linea (ušľachtilá oceľ matná, okrúhla rozeta)

• Povrchová úprava Duradecor s najvyššou odolnosťou voči nárazu vo farbe RAL 
9016 biely lak, svetlo sivej RAL 7035, prachovo sivej RAL 7037, pozdĺžne alebo 
priečne brúsená biela, Divý dub pozdĺžny alebo priečny

• Akciové veľkosti:
– pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm

– pre interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí
Šírky: 584 mm, 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

• S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky steny od 80 do 320 mm, s bezfalcovým 
krídlom dverí pre hrúbky steny od 100 do 320 mm

Tabuľka rozmerov

Odporúčané 
stavebné rozmery

Interiérové dvere 
s falcovaným krídlom dverí

Interiérové dvere 
s bezfalcovým krídlom 
dverí

Odporúčaný 
stavebný rozmer 
šírka (BRM š)

Šírka krídla dverí Šírka krídla dverí

625 mm 610 mm 584 mm

750 mm 735 mm 709 mm

875 mm 860 mm 834 mm

1000 mm 985 mm 959 mm
Odporúčaný 
stavebný rozmer 
výška (BRM v)

Výška krídla dverí Výška krídla dverí

2000 mm 1985 mm 1972 mm

2125 mm 2110 mm 2097 mm

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

Obrázok: Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí, 
skryto umiestnenými závesmi a s povrchom Duradecor 
vo farbe RAL 9016 biely lak

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí €

Falcované krídlo dverí s 
elegantnými zaoblenými rohmi

Kompletný prvok:
falcované krídlo dverí, oblá zárubňa a kľučka z ušľachitlej ocele Linea

Výška krídla dverí
1985 mm

Výška krídla dverí
2110 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie 5 až +15 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie 5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
610, 735, 860, 985 mm

Ceny pre koncového zákazníka 
vr. DPH 301,- 317,- 332,- 349,- 344,- 364,- 382,- 401,-

Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí a skryto umiestnenými závesmi €

Bezfalcové krídlo dverí pre 
exkluzívny vzhľad dverí

Kompletný prvok: 
bezfalcové krídlo dverí, skryto umiestnené závesy (Euro záves 3D), 
oblá zárubňa a kľučka z ušľachtilej ocele Linea

Výška krídla dverí
1972 mm

Výška krídla dverí
2097 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie 5 až +15 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie 5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
584, 709, 834, 959 mm

Ceny pre koncového zákazníka 
vr. DPH 417,- 433,- 447,- 464,- 460,- 480,- 498,- 517,-

Tento cenník je platný od 01.06.2022 do 31.12.2022.
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Doplnkové balíky

Interiérové dvere DesignLine „Stripe 15“ Duradecor

• Kompletný prvok: falcované krídlo dverí s vložkou z vysoko kvalitnej rúrkovej 
drevotrieskovej dosky, s vyrazenými drážkami pre decentný dizajn, zárubňou a 
kľučkou z ušľachtilej ocele Linea (ušľachtilá oceľ matná, okrúhla rozeta)

• Povrchová úprava Duradecor s najvyššou odolnosťou voči nárazu vo farbe RAL 
9016 biely lak alebo prachovo sivej RAL 7037

• Akciové veľkosti:
– pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm

• S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky stien od 80 do 320 mm.

Tabuľka rozmerov

Odporúčané 
stavebné rozmery

Interiérové dvere 
s falcovaným krídlom dverí

Odporúčaný 
stavebný rozmer 
šírka (BRM š)

Šírka krídla dverí

625 mm 610 mm

750 mm 735 mm

875 mm 860 mm

1000 mm 985 mm
Odporúčaný 
stavebný rozmer 
výška (BRM v)

Výška krídla dverí

2000 mm 1985 mm

2125 mm 2110 mm

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU

Obrázok: Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí s 
vyrazenými drážkami, povrch Duradecor biely lak RAL 9016

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí €

falcované krídlo dverí, hranaté, 
s vyrazenými drážkami

Kompletný prvok:
falcované krídlo dverí s vyrazenými drážkami, oblá zárubňa a kľučka 
z ušľachitlej ocele Linea

Výška krídla dverí
1985 mm

Výška krídla dverí
2110 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie -5 až +15 mm

Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah 
prestavenie -5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
610, 735, 860, 985 mm

Ceny pre koncového zákazníka 
vr. DPH 348,- 363,- 378,- 395,- 388,- 408,- 425,- 444,-

Interiérové dvere
EuropaPromotion 2022

Tento cenník je platný od 01.06.2022 do 31.12.2022.

Interiérové dvere z dreva

Doplnkový balík black.edition

• pre falcované akciové dvere
• kľučka, závesy, uzatvárací plech a 

manžeta zámku v čiernej matnej RAL 
9005, magnetický západkový zámok

Príplatok k akciovým dverám, 
nákupné brutto ceny 165,-

Doplnkový balík black.edition

• bezfalcové akciové dvere
• kľučka, skryto umiestnené závesy, 

uzatvárací plech a manžeta zámku v 
čiernej matnej RAL 9005, magnetický 
západkový zámok

Príplatok k akciovým dverám, 
nákupné brutto ceny 149,-

Doplnkový balík Planar

• pre falcované a bezfalcové akciové dvere
• kľučka Linea Planar s rozetou v jednej 

rovine

Príplatok k akciovým dverám, 
nákupné brutto ceny 82,-
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Interiérové dvere
EuropaPromotion 2022

Interiérové dvere zo skla

Tento cenník je platný od 01.06.2022 do 31.12.2022.

Sklenené dvere v loftovom dizajne

• Kompletný prvok: krídlo dverí s priehľadnou plochou skla (JBS) a čiernym 
motívom, drevená zárubňa (hranatá) s lakovaným povrchom v čiernej farbe 
RAL 9005, súprava kovaní Purista Combi, vrát. magnetického západkového 
zámku, a kľučky Linea black.edition v matnej čiernej farbe

• Akciové veľkosti:
Šírky: 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm

• pre hrúbky stien od 80 do 320 mm

Tabuľka rozmerov

Odporúčané stavebné 
rozmery

Interiérové dvere 
so skleneným krídlom dverí v loftovom 
dizajne

Odporúčaný stavebný 
rozmer šírka (BRM š) Šírka krídla dverí

750 mm 709 mm

875 mm 834 mm

1000 mm 959 mm
Odporúčaný stavebný 
rozmer výška (BRM v) Výška krídla dverí

2000 mm 1972 mm

2125 mm 2097 mm

Loftový dizajn 1‑5 Loftový dizajn 2‑5

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok:
Krídlo dverí, zárubňa, súprava kovaní a kľučky

Výška krídla dverí
1972 mm

Výška krídla dverí
2097 mm

Hrúbky stien hranatá zárubňa, oblasť 
prestavenia -5 až +15 mm

Hrúbky stien hranatá zárubňa, oblasť 
prestavenia 5 až +15 mm
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Šírka krídla dverí 
709, 834, 959 mm

Ceny pre koncového zákazníka 
vr. DPH 1520,- 1529,- 1541,- 1548,- 1553,- 1561,- 1578,- 1583,-
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Sklenené posuvné dvere

Sklenené posuvné dvere „SlideCompact“

• Kompletný prvok (bez zárubne): Krídlo dverí s priehľadnou plochou skla (JBS) a čiernym motívom, profil SlideCompact v matnej čiernej 
farbe, tyčové madlo, black.edition v matnej čiernej farbe

• Akciové veľkosti:
Šírky: 810 mm, 935 mm, 1060 mm
Výšky: 2060 mm, 2185 mm

Tabuľka rozmerov sklenených posuvných dverí v loftovom dizajne 
bez bočného dielu
(montáž na stenu)

Odporúčané stavebné rozmery Sklenené krídlo dverí v loftovom 
dizajne

Odporúčaný stavebný rozmer 
šírka (BRM š)

Šírka krídla dverí

750 mm 810 mm

875 mm 935 mm
Odporúčaný stavebný rozmer 
výška (BRM v)

Výška krídla dverí

2000 mm 2060 mm

2125 mm 2185 mm

Tabuľka rozmerov sklenených posuvných dverí v loftovom dizajne 
s bočným dielom
(montáž na strop)

Rozmery Sklenené 
krídlo dverí 
v loftovom 
dizajne

Bočný diel 
v loftovom 
dizajne

Rozmer otvoru steny šírka Šírka krídla 
dverí

Bočný diel šírka

min. 1590 mm, max. 2400 mm 810 mm min. 810 mm

min. 1840 mm, max. 2400 mm 935 mm min. 935 mm
Odporúčaný stavebný rozmer 
výška (BRM v)

Výška krídla 
dverí

Bočný diel výška

2000 mm 2060 mm 2060 mm

2125 mm 2185 mm 2185 mm

Obrázok: 
Posuvné dvere Slide Compact (bez bočného dielu),  
krídlo dverí loftový dizajn 2 – 5;
voliteľne dostupné aj s krídlom dverí loftový dizajn 1 – 5

Obrázok: 
Posuvné dvere Slide Compact s bočným dielom,  
krídlo dverí loftový dizajn 2 – 5;
voliteľne dostupné aj s krídlom dverí loftový dizajn 1 – 5

Sklenené dvere v loftovom dizajne €

Kompletný prvok (bez zárubne):
Krídlo dverí, profil SlideCompact a tyčové madlo

Výška krídla dverí
2060 mm

Výška krídla dverí
2185 mm

bez bočného dielu
(montáž na stenu)

s bočným dielom
(montáž na strop)

bez bočného dielu
(montáž na stenu)

s bočným dielom
(montáž na strop)

Šírka krídla dverí 
810, 935 mm

Ceny pre koncového zákazníka 
vr. DPH 1554,- na dopyt 1595,- na dopyt

Interiérové dvere
EuropaPromotion 2022

Tento cenník je platný od 01.06.2022 do 31.12.2022.


