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5

TECHNICKÉ

zárubně

Posuvné dveře na zeď jsou ideálním řešením
do již zařízených interiérů, protože nevyžadují
stavební úpravy.

Minimalistické řešení představují skryté zárubně. Jedná se
o vysoce designový prvek, konstrukce zárubně je skrytá pod vrchní
vrstvou omítky.
Pokud chcete původní kovové zárubně ponechat, stačí
zaměřit původní dveře a vybrat nové dveře identických rozměrů.

4) Otočné interiérové dveře mohou být i v jedné
rovině se zárubní. Zvažte i tuto variantu.
Dveře s polodrážkou (neboli
falcové) jsou nejpoužívavanějším typem dveří.
V místech, kde se dveřní
křídlo zavírá do zárubně, je na dveřích
vyfrézována přibližně do dvou třetin
tloušťky dveří tzv. polodrážka.
V zavřeném stavu dveřní křídlo vystupuje
o cca 13 mm před zárubeň do prostoru,
kam se dveře otevírají.

Nový trend představují
reverzní dveře. Otevírají se
v opačném směru, tedy
do zárubně. V zavřeném stavu
jsou stejně jako bezfalcové v jedné
rovině se zárubní.

Bezfalcové / reverzní dveře

Bezfalcové dveře působí
jednoduše, čistě a luxusně.
Dveřní křídlo je vsazeno
do bezfalcové zárubně a je s ní
v zavřeném stavu v jedné rovině.

5) Povrch dveří volte s ohledem na charakter užívání.
Vybírejte s rozvahou.
Při výběru povrchové úpravy doporučujeme brát ohled zejména
na náročnost provozu (např. na frekvenci pohybu osob nebo
zvýšenou možnost poškození). Více na str. 5.

6) Výplň dodává dveřím pevnost. Zaměřte se i na to, co
není vidět.
Obvodový rám tvoří kostru dveří, výplň izoluje a dodává dveřím
pevnost.
Ztužená papírová voština je běžně používaná stabilizační
výplň vytvořená ze speciálně tvrzeného papíru
poskládaného do tvaru včelích pláství. Šestiboká
struktura pláství zaručuje vysokou pevnost v tlaku
při zachování nízké hmotnosti a tedy snadné manipulace. Výhodou
dveří s touto výplní je nízká cena, naopak nevýhodou je nižší zvuková
izolace.
Odlehčená (dutinková) dřevotřísková deska vyhovuje
běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé konstrukce
dveřního křídla. Dveře s touto výplní mají vyšší odolnost
vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.
HOMA
LIGHT

Homalight je lehčená izolační dřevovláknitá deska, která
se používá u proﬁlovaných dveří řady Rustik. Dveře s touto
výplní jsou lehké a mají dobré izolační a akustické
vlastnosti.

MDF je středně tvrdá dřevovláknitá deska. Tento materiál,
který vzniká lisováním dřevních vláken, se používá
při výrobě plných výplní, které se vsazují do rámu dveří
s rámovou konstrukcí. MDF se vyznačuje pevnými
hranami a homogenní strukturou.

MASIV

Pro výrobu masivních dveří se používá výběrový třívrstvý
lepený hranol a bio deska z ﬁxních radiálních lamel
(švarten) nebo délkově a šířkově napojovaná smrková
spárovka.

… a pak už jen vyberte model dveří a zárubně
a vhodný dekor.
Nezbytnou součástí dveřního kompletu je kování, neboli klika (u dveří
posuvných miska). Základní nabídku dveřních klik najdete na str. 61.

SOFT CPL BÍLÉ

vodě a vyblednutí.

Soft CPL je povrchový materiál použitý u dveří
s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch
s vysokou odolností proti oděru, poškrábání,

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký
laminát) je kompozitní materiál tvořící několik
vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí.
Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této
technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti oděru a snadno
omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost
a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatížením
(veřejně prospěšné objekty, školy, atd.).
HPL unibarvy
HPL dřevodekory

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou
tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dýh.
Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svojí barvou
a originální kresbou.
DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

Dveře kašírované jsou opatřeny kašírovací fólií.
Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva
vhodný pro běžné použití v interiérech
bez zvýšené zátěže. Předností kašírovaných dveří je široká nabídka
dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní
čisticí prostředky.
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

Dveře s povrchem lamino (často označovaným
jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech
dřeva i barevných odstínech.
CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně
lisovaný laminát) má několik vrstev papíru
napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví
i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické
odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované
dveře jsou rozděleny do cenových skupin KLASIK, STANDARD,
PREMIUM, DELUXE.
Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva
jemným rýhováním. V kombinaci s nepravidelnou kresbou dřevních
vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.
CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE
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dekorové interiérové dveře

Model SKLO 4/5 v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL DELUXE),
obložková zárubeň v dekoru palisandr bílý (CPL DELUXE)

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

Model LINEA v dekoru ﬂeetwood lávověšedý (CPL DELUXE),
OKZ v dekoru bílá (CPL KLASIK)

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

dekorové interiérové dveře

Model DOMINANT SKLO v dekoru ﬂeetwood šampaňský (CPL DELUXE),
obložková zárubeň v dekoru ﬂeetwood šampaňský (CPL DELUXE)

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

DTD

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

Model GIGA SKLO v dekoru ﬂeetwood šampaňský (CPL DELUXE),
obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

dekorové interiérové dveře

24

Model AXIS SKLO v dekoru buk (CPL KLASIK),
obložková zárubeň v dekoru buk (CPL KLASIK)

CPL
CPL
CPL
CPL

12

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

39,5

Modely PANORAMA,
SUPERIOR pouze
s vnitřní výplní DTD.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

Model TYP 010 SKLO v dekoru bardolino (CPL STANDARD),
obložková zárubeň v dekoru bardolino (CPL STANDARD)

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

13

ALU LINEA

dekorové interiérové dveře

Elegantní řada dveří se vsazenými
hliníkovými lištami.
Prosklené varianty s alu rámečkem.

Model ALU III v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM),
obložková zárubeň v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM)

CPL
CPL
CPL
CPL

14

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

řada RUSTIK

DIONA

Řada tradičních rustikálních dveří
s výrazným proﬁlováním.

12,5

Model DIONA v dekoru dub sebastian (PVC FÓLIE),
obložková zárubeň v dekoru dub sebastian (PVC FÓLIE)

HOMA
LIGHT

21,3

3,8

21

22,5

Nabídku dřevodekorů
najdete na str. 64.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.
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HPL interiérové dveře

HPL

interiérové dveře

16

řada HPL

HPL interiérové dveře

Dveře vysoce odolné proti
oděru a snadno omyvatelné.
Široká škála unibarev
a dřevodekorů (str. 67).

Model HPL PLNÉ - bezfalcové provedení
v dekoru alpino (HPL unibarvy)

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

Nabídku dekorů
najdete na str. 67.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

17

dekorové rámové interiérové dveře

DEKOROVÉ

RÁMOVÉ

interiérové dveře
18

dekorové rámové interiérové dveře

řada rámových dveří ALFA, PERS

Model ALFA 2 v dekoru dub modern (SOFT CPL),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 66.

19

dekorové rámové interiérové dveře

řada rámových dveří ARES, MIRA

Model MIRA 1 v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)

20

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 66.

dekorové rámové interiérové dveře

FRESNO 3
REA 1
REA 3

FRESNO 6

FRESNO 7
REA 2

FRESNO 4

FRESNO 1

řada rámových dveří FRESNO, REA

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 66.

REA 5

Model FRESNO 1 v dekoru jasan modern (SOFT CPL),
obložková zárubeň v dekoru jasan modern (SOFT CPL)

21

řada rámových dveří EVIA, TYTAN

dekorové rámové interiérové dveře

Moderní rámová konstrukce dveří
bez zasklívacích lišt (pískované sklo),
oblá hrana dveří. Řada TYTAN
se vsazenými hliníkovými lištami.

Model TYTAN 1 v dekoru wenge modern (SOFT CPL),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

SOFT CPL

22

Nabídku dřevodekorů
řazených podle
povrchových úprav
najdete na str. 66.

řada rámových dveří HAVANA, LUKKA

bílé rámové interiérové dveře

HAVANA 3

LUKKA 1

LUKKA 2

LUKKA 3

LUKKA 4

HAVANA 5

HAVANA 1

Bílé rámové dveře - moderní
konstrukce bez zasklívacích lišt
(pískované sklo), oblá hrana dveří.

Model LUKKA 5 v dekoru bílá (SOFT CPL BÍLÉ),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Dekor bílá (SOFT CPL BÍLÉ)
najdete na str. 66.

Kolekci rámových
dveří můžete doplnit
o PLNÉ hladké dveře
(oblá hrana, klasická
konstrukce) nebo
dveře s protipožární
úpravou (ostrá hrana,
klasická konstrukce)
v barevně odpovídajícím
dekoru TEKO 9003.

LUKKA 5

SOFT CPL BÍLÉ

23

řada rámových dveří MAGNETIC, TOSCA

MAGNETIC 7
TOSCA 1
TOSCA 4
TOSCA 8

MAGNETIC 4

MAGNETIC 5
MAGNETIC 8
TOSCA 3
TOSCA 6

MAGNETIC 1

bílé rámové interiérové dveře

Bílé rámové dveře - moderní
konstrukce bez zasklívacích lišt
(pískované sklo), oblá hrana dveří.

Model TOSCA 6 v dekoru bílá (SOFT CPL BÍLÉ),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

SOFT CPL BÍLÉ

24

Dekor bílá (SOFT CPL BÍLÉ)
najdete na str. 66.

Kolekci rámových dveří
můžete doplnit o PLNÉ
hladké dveře (oblá hrana,
klasická konstrukce)
nebo dveře s protipožární
úpravou (ostrá hrana,
klasická konstrukce)
v barevně odpovídajícím
dekoru TEKO 9003.

lakované interiérové dveře

LAKOVANÉ

interiérové dveře

25

EBC VERTIKA SKLO
EBC QUATRO VERTIKA

EBC QUATRO PLNÉ

EBC PLNÉ
EBC QUATRO LINEA

lakované
interiérové
dveře
dekorové
rámové interiérové
dveře

Exkluzivní bílé lakované dveře
s vysoce odolným povrchem
- záruka 5 let. Hladké nebo
s decentním horizontálním
proﬁlováním.

EBC QUATRO PLNÉ v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru bílá Lion (POLYPROPYLEN)

26

Bílou barvu
najdete na str. 65.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

lakované interiérové dveře

Základní řada lakovaných dveří,
plné hladké dveře nebo
jednoduché nadčasové prosklení.

Model PLNÉ - posuvné provedení v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň s dorazovým hranolem v barvě bílé (LAKOVANÉ)

Nabídku barev
najdete na str. 64.

Model SKLO 3/4
a SKLO 4/5 pouze
s vnitřní výplní DTD.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

27

lakované interiérové dveře

Lakované dveře s oblíbeným
vertikálním prosklením
(nebo plnou kazetou).

Model VERTIKA SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

28

Nabídku barev
najdete na str. 64.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

řada QUATRO

DAKOTA PLNÉ

OREGON PLNÉ

MONTANA PLNÉ

QUATRO PLNÉ

lakované interiérové dveře

Řada lakovaných dveří
s decentním proﬁlováním.

Nabídku barev
najdete na str. 64.

BORDEAUX PLNÉ

Model DAKOTA SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Nabídku skel najdete
na str. 70.

29

řada MASONITE

lakované interiérové dveře

Řada rustikálních dveří s jemnou
strukturou povrchu a výrazným
proﬁlováním.

12,5

Model TROJA v barvě bílá (LAKOVANÉ PÓR),
obložková zárubeň v dekoru bílá (FÓLIE PÓR BÍLÁ)

21,3

3,8

21

22,5

30

Nabídku barev
najdete na str. 64.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

celoskleněné interiérové dveře

CELOSKLENĚNÉ

interiérové dveře

31

CELOSKLO QUATRO NEGATIV

32

CELOSKLO QUATRO POZITIV

Celoskleněné posuvné
dvoukřídlé dveře - sklo satináto

celoskleněné interiérové dveře

celoskleněné interiérové dveře
Celoskleněné dveře
s pískovaným motivem (Letter 247)

33

celoskleněné interiérové dveře

Grafosklo s motivem Wave 354
– posuvné provedení (systém Trix heavy)

34

dýhované, masivní interiérové dveře

DÝHOVANÉ ,

MASIVNÍ

interiérové dveře

35

dýhované, masivní interiérové dveře

Dveře s dýhovaným povrchem
jsou vhodnou volbou pro všechny,
kteří ocení originalitu a přirozenou
texturu dřeva. Při výrobě dveří je
zachován přírodní vzhled i originální
vzor daného kusu dřeva.

Model PLNÉ v dekoru dub sukatý (Dýhované s horizontální kresbou),
obložková zárubeň v dekoru dub sukatý (Dýhované s vertikální kresbou)
autor fotky: ELITE STUDIO 3D

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální
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Nabídku dýh
najdete na str. 68.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

dýhované, masivní interiérové dveře
Model JITKA 4K
s lazurou In0

Nabídku lazur
najdete na str. 69.

Nabídku skel najdete
na str. 70.
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dýhované, masivní interiérové dveře

Model NIKOLA 3K
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Nabídku lazur
najdete na str. 69.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

systémy otevírání

řešení na míru
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POSUVNÉ PROVEDENÍ - posuv na zeď
Univerzální řešení úspory místa,
jednoduchá instalace bez stavebních
úprav.

CHARAKTERISTIKA

Systém posuvných dveří na zeď je
ideálním řešením do již zařízených
interiérů. Posuvné dveře jsou zavěšené
v kolejnici ukryté v garnýži, která je
ve stejném dekoru jako dveře.
Jsou dodávány v kompletu
s obložkovou zárubní (případně
i dorazovým hranolem) nebo
jako bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové
dveře, u kterých je uveden piktogram

Alu posuvný systém

Příklad modelu posuvných dveří

Posuvné dveře na zeď (model SKLO 4/5)
v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL DELUXE)
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Posuvné dveře na zeď (model SKLO 4/5)
v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL DELUXE)

ALU posuvný systém - minimalistický design,
lišta s oboustranným tichým dorazem,
bez použití obložkové zárubně

POSUVNÉ PROVEDENÍ - posuv do pouzdra
Nejdokonalejší řešení úspory
místa, moderní vzhled interiéru.

CHARAKTERISTIKA

Moderní systém posuvných dveří
do pouzdra je nejdokonalejším řešením
úspory místa v novostavbách nebo
v rámci větších rekonstrukcí.
Dveře se v otevřeném stavu schovají
do stavebního pouzdra zazděného
v sádrokartonové nebo zděné příčce.
Jsou dodávány v kompletu s dělenou
obložkovou zárubní nebo jako
bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové
dveře, u kterých je uveden piktogram

Příklad modelu posuvných dveří

Posuvné dveře do pouzdra (model PLNÉ) v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE),
dělená obložková zárubeň v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE)

Posuvné dveře do pouzdra (model SKLO 4/5) v dekoru šedá (CPL KLASIK),
dělená obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)
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BEZFALCOVÉ, REVERZNÍ PROVEDENÍ
Nejnovější trend, designové
řešení otočných dveří.
BEZFALCOVÉ - CHARAKTERISTIKA
Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji
do zárubně a jsou s ní v zavřeném
stavu v jedné rovině. Součástí
kompletu jsou panty, které jsou
v zavřeném stavu skryté v konstrukci
zárubně.
Na výběr je varianta s obložkovou
bezfalcovou zárubní nebo skrytou
bezfalcovou zárubní.
MODELY DVEŘÍ
Všechny modely z oddílu interiérové
dveře, u kterých je uveden piktogram

REVERZNÍ - CHARAKTERISTIKA
Reverzní dveře se otevírají v opačném
směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo
a zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu
rovinu. Součástí kompletu jsou panty,
které jsou v zavřeném stavu skryté
v konstrukci zárubně.
Bezfalcové / reverzní dveře
v obložkové zárubni

Bezfalcové dveře (model PLNÉ) v dekoru bílá (CPL KLASIK),
obložková bezfalcová zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Na výběr je varianta s obložkovou
reverzní zárubní nebo skrytou reverzní
zárubní.
MODELY DVEŘÍ
Všechny modely (v povrchových
úpravách CPL, POLYPROPYLEN, EBC
LAKOVANÉ) z oddílu interiérové dveře,
u kterých je uveden piktogram
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Bezfalcové dveře
ve skryté zárubni

42

Bezfalcové/reverzní dveře
ve skryté zárubni

Reverzní dveře
ve skryté zárubni

vlevo: bezfalcové dveře;
vpravo: reverzní dveře

ŘEŠENÍ NA MÍRU – nestandardní rozměry a tvary

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

Řešení na míru: Model PLNÉ, výška 210 cm, provedení posuvné na zeď,
dekor šedá graﬁt (CPL PREMIUM), garnýž ve stejném dekoru

Vyšší dveře: Model PLNÉ, výška 210 cm,
v bezfalcovém provedení,
dekor šedá graﬁt (CPL PREMIUM),
bezfalcová zárubeň ve stejném dekoru

Atypická výška dveří: Model PLNÉ, výška 250 cm,
v provedení posuvné do pouzdra v dekoru bílá
(EBC LAKOVANÉ), bezobložkové stavební pouzdro
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ŘEŠENÍ NA MÍRU – světlíky

44

Model DVEŘE SKLO 4/5 v dekoru wenge west (CPL STANDARD),
zárubeň s bočním světlíkem v dekoru wenge west (CPL STANDARD)
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PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ

technické dveře

Interiérové dveře s deklarovanou
třídou požární odolnosti určené
do ocelové nebo
obložkové protipožární
zárubně.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ v dekoru bílá (CPL KLASIK),
protipožární obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

Poznámka: Pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ zvolte
barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion).
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Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63, 64, 66, 67, 68.

Dveře se speciální konstrukcí,
která zabraňuje rychlému
šíření plamenů a tepelného
toku.
Deklarovaná třída požární
odolnosti:
Hladké dekorové (lakované):
EI1 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Dýhované:
EI2 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
HPL:
EI2 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Proﬁlované:
EI1 20 C0-C4/ EW 30 C0-C4 / DP3

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ
Interiérové prosklené dveře
s deklarovanou třídou požární
odolnosti určené do ocelové
nebo obložkové
protipožární zárubně.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SKLO 1/3 v dekoru bílá (CPL KLASIK),
protipožární obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Deklarovaná třída požární
odolnosti:
EI 30 C0 / EW 30 C0

Nabídku dřevodekorů a barev
řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

47

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

technické dveře

Interiérové protipožární
kouřotěsné dveře určené
do schválené ocelové
zárubně s PVC těsněním.

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE v dekoru bílá (CPL KLASIK),
ocelová zárubeň

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Dveře se speciální konstrukcí,
která zabraňuje rychlému
šíření kouře, plamenů
a tepelného toku.
Deklarovaná třída požární
odolnosti: EI1 30 C0-C4.
Třída kouřotěsnosti:
Sa/S200.
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Nabídku dřevodekorů a barev
řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PLNÉ RC3

PLNÉ RC2

Interiérové bezpečnostní dveře
s požární odolností určené
do ocelové bezpečnostní zárubně.
Dveře třídy RC2 je možné
montovat do vhodné stávající
ocelové zárubně.

PLNÉ RC2

Akustické interiérové bezpečnostní
dveře s požární odolností určené
do ocelové bezpečnostní zárubně
s těsněním.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE RC2 v dekoru kamenná (CPL STANDARD),
ocelová zárubeň

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Akustické dveře
2. bezpečnostní třídy se
zvukovým útlumem
34-35 dB (dle příslušenství).
Nabídku dřevodekorů a barev
řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.
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PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

technické dveře

Interiérové dveře se zvýšeným
hlukovým útlumem.
Vážená neprůzvučnost 35 - 38 dB.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE v dekoru jilm bílý (CPL DELUXE),
obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

CPL
CPL
CPL
CPL
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KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev
řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

U těchto dveří je testován
průchod zvuku a jsou
označeny počtem decibelů,
které pohltí. Jsou určeny
do obložkové nebo kovové
zárubně s těsněním.
Hodnota hlukového útlumu
dle zvolené povrchové
úpravy
a příslušenství.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
Interiérové dveře se zvýšeným
hlukovým útlumem a požární
odolností.
Vážená neprůzvučnost 34 - 35 dB.

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekoru bílá (CPL KLASIK)

CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev
řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

U těchto dveří je testován
průchod zvuku a jsou
označeny počtem decibelů,
které pohltí. Hodnota požární
odolnosti je 30 minut.
Jsou určeny do protipožární
obložkové nebo protipožární
kovové zárubně s těsněním.
Hodnota hlukového útlumu dle
zvolené povrchové úpravy
a příslušenství.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.
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technické dveře

DVEŘE KLIMA
v dekoru wenge west (CPL STANDARD)

CPL
CPL
CPL
CPL
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KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev
řazených podle povrchových úprav
najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení
a konkrétního dekoru
ověřte v CENÍKU
SEPOS.

vchodové
dveře
53

vchodové dveře

Vchodové dveře DANA 3S3K
s lazurou Ex2
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Nabídku lazur najdete
na str. 69.
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zárubně

POUŽITÍ

DESIGN

POUŽITÍ

DESIGN

Obložková zárubeň je určena
pro zeď od tloušťky 8 cm, horní
hranice tloušťky zdi je téměř
libovolná.

Svislé části zárubně jsou
k vodorovnému nadpraží napojené
tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°)

Obložková zárubeň je určena pro zeď
od tloušťky 8 cm, horní hranice
tloušťky zdi je téměř libovolná.

Svislé části zárubně jsou
k vodorovnému nadpraží napojené
tzv. „na tupo“ (pod úhlem 90°).

Zárubeň bezfalcová je určena pro zeď
od tloušťky 10 cm.

Zárubeň pro celoskleněné dveře,
zárubeň protipožární, zárubeň
bezfalcová je určena pro zeď
od tloušťky 10 cm.

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE

Standardní dle ČSN,
materiál: kvalitní dřevotřísková deska,
povrchová úprava
dle výběru.

Standardní dle ČSN,
materiál: kvalitní dřevotřísková
deska, povrchová úprava
dle výběru.

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Poznámka: Dýhované a masivní
obložkové zárubně mají mírně odlišnou
konstrukci a omezený výběr druhů.

DÝHOVANÉ vertikální

LAKOVANÉ
pro dveře EBC

ź
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Nabídku dřevodekorů a barev řazených
podle povrchových úprav najdete
na str. 62, 63, 64, 66.

Nabídku dřevodekorů a barev řazených
podle povrchových úprav najdete
na str. 62, 63, 64, 66, 68, 69.

ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ
FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ)
DVEŘE

ź

ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ
(SLEPÁ)

ź

ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ
PRO POSUVNÉ DVEŘE

ź

ZÁRUBEŇ DĚLENÁ
PRO POSUVNÉ DVEŘE
DO POUZDRA

ź

ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ

ź

ZÁRUBEŇ REVERZNÍ

ź

ZÁRUBEŇ
PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

ź

ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ
(SLEPÁ)

ź

ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽÁRNÍ
ÚPRAVOU

ź

ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ
PRO POSUVNÉ DVEŘE

ź

ZÁRUBEŇ DĚLENÁ
PRO POSUVNÉ DVEŘE
DO POUZDRA

Kombinaci druhu a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

ź

ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ
FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ)
DVEŘE

ź

ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ

ź

ZÁRUBEŇ REVERZNÍ

Kombinaci druhu a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

zárubně

zárubně

LAKOVANÉ
pro dveře EBC

TECHNICKÉ INFORMACE K OBLOŽKOVÝM ZÁRUBNÍM
Jak určit velikostní typ (označení) zárubně

Jak správně měřit tloušťku zdi
při výběru zárubní

Velikostní typ zárubně se určuje podle naměřené tloušťky zdi.

Tloušťku zdi je třeba měřit v konkrétním
stavebním otvoru, do kterého bude obložková
zárubeň osazena. Neberte v úvahu tloušťku
zdi uvedenou ve stavebním projektu, protože
ve skutečnosti je při zaměření důležitý každý milimetr
a minimálně o ten se bude skutečnost od projektu určitě
lišit. Obložkovou zárubeň lze namontovat jak
do zděných, tak do sádrokartonových příček.

Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru
porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah
(cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá
příslušnému řádku.

Tabulka pro určení označení obložkové zárubně konstrukce SEPOS
označení
zárubně

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
... atd.

optimální rozsah
pro tloušťky zdi

8, 0 - 8,
9, 0 - 9,
10, 0 - 10,
11, 0 - 11,
12, 0 - 12,
13, 0 - 13,
14, 0 - 14,
15, 0 - 15,
16, 0 - 16,
17, 0 - 17,
18, 0 - 18,
19, 0 - 19,
20, 0 - 20,
21, 0 - 21,
22, 0 - 22,
23, 0 - 23,
24, 0 - 24,
25, 0 - 25,
26, 0 - 26,
27, 0 - 27,
28, 0 - 28,
29, 0 - 29,
30, 0 - 30,
31, 0 - 31,
32, 0 - 32,
33, 0 - 33,
34, 0 - 34,
35, 0 - 35,
36, 0 - 36,
37, 0 - 37,
38, 0 - 38,

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
...

maximální rozsah
pro tloušťky zdi

8, 0 - 8,
9, 0 - 9,
9, 5 - 11,
10, 5 - 12,
11, 5 - 13,
12, 5 - 14,
13, 5 - 15,
14, 5 - 16,
15, 5 - 17,
16, 5 - 18,
17, 5 - 19,
18, 5 - 20,
19, 5 - 21,
20, 5 - 22,
21, 5 - 23,
22, 5 - 24,
23, 5 - 25,
24, 5 - 26,
25, 5 - 27,
26, 5 - 28,
27, 5 - 29,
28, 5 - 30,
29, 5 - 31,
30, 5 - 32,
31, 5 - 33,
32, 5 - 34,
33, 5 - 35,
34, 5 - 36,
35, 5 - 37,
36, 5 - 38,
37, 5 - 39,

9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
...

Tloušťka zdi se měří vždy až s ﬁnální podlahou
a po dokončení úprav zdi, tedy po ﬁnalizaci omítky,
výmalby či obkladu atd.
Pokud je zeď kolmá, tedy v pravém úhlu k podlaze,
změřte tloušťku v několika místech a uveďte ten
největší rozměr.
Jestliže zeď kolmá není, měří se její tloušťka
ze svislic. Profesionálové využívají vodováhu dlouhou
zhruba tak, jak je vysoký stavební otvor. Vodováhu
postavte na ﬁnální podlahu podél stěny a vyrovnejte
její svislost. Tloušťku zdi pak je třeba měřit až k této
svislosti vodováhy. Tloušťku změřte v několika místech
a uveďte ten největší rozměr.

zeď
svislice

(provázek s olovnicí,
případně vodováha)

jednotlivé části zárubně
na sebe musí být kolmé,
a proto je třeba měřit
tloušťku zdi ze svislic

výsledná tloušťka zdi

znázornění obložkové
zárubně osazené do zdi,
která není kolmá

zárubně

Nejdříve změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.

Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12,
protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení
zárubně 12,0 - 12,9 cm.

Obložkové zárubně dýhované, masivní mají odlišné označení.

Zárubeň je na základě správně naměřených rozměrů
připravena na to, že zeď nestojí zcela kolmo, a zbývající
prostor mezi zárubní a zdí vyplní akrylátový popř.
štukový tmel nebo úprava omítky.
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OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

(OKZ) 60 mm

OKZ 85 mm
konstrukce SEPOS
- detail spoje na pokos
(nadpraží a zámkový díl)

OKZ 60 mm
konstrukce SEPOS
- detail spoje na pokos
(nadpraží a zámkový díl)

POUŽITÍ

DESIGN

POUŽITÍ

DESIGN

OKZ se záklopovou obložkou šířky
60 mm je vhodný
pro obložení standardních
kovových zárubní.

Svislé části zárubně jsou
k vodorovnému nadpraží napojené
tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°).

OKZ se záklopovou obložkou šířky
85 mm se používá pro obložení
kovových zárubní „s nosem“,
které byly montovány zejména
v panelových domech.

Svislé části zárubně jsou
k vodorovnému nadpraží napojené
tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°).

Materiál: kvalitní dřevotřísková deska,
povrchová úprava dle výběru

KONSTRUKCE

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

zárubně

CPL
CPL
CPL
CPL

Materiál: kvalitní dřevotřísková deska,
povrchová úprava dle výběru.

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
CPL
CPL
CPL
CPL

KLASIK
STANDARD
PREMIUM
DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených
podle povrchových úprav najdete
na str. 62, 63, 64, 66.

Nabídku dřevodekorů a barev řazených
podle povrchových úprav najdete
na str. 62, 63, 64, 66.

ź

OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ
(POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE

ź

OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ
(POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE

ź

OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)

ź

OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)

ź

OKZ S GARNÝŽÍ
PRO POSUVNÉ DVEŘE

ź

OKZ S GARNÝŽÍ
PRO POSUVNÉ DVEŘE

zárubně

KONSTRUKCE
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(OKZ) 85 mm

zárubně

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

Skrytá zárubeň v povrchové úpravě černá,
EBC PLNÉ dveře v barvě bílé

DESIGN

POUŽITÍ

KONSTRUKCE

Vysoce designový
minimalistický prvek.
Proﬁly zárubně jsou skryté
pod omítkou a tvoří pouze
hranu průchozího otvoru.
Omítka je dotažena
až na hranu zárubně.
Dveře tvoří s okolní zdí
dokonalou rovinu.

Skrytá zárubeň je určena
pro zděnou nebo sádrokartonovou
konstrukci od tloušťky 7,5 cm.
Instalace se provádí ve fázi hrubé
stavby, následují další zednické
práce a ﬁnalizace omítek případně
pokládka podlahové krytiny.

Speciální hliníková
zárubeň, která je určená
pro zabudování
do okolního zdiva.
Panty jsou skryté
v zárubni a boční
hraně dveří.

STŘÍBRNÁ
ČERNÁ

ź

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
BEZFALCOVÁ

ź

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
REVERZNÍ
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kování

kování
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BLOK HR

Moderní rozetové kliky vyrobené
z nerezové oceli. Ke klikám je
standardně dodávána spodní
kulatá nebo hranatá rozeta.

HAMMER HR

SLIM R

DONA R

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ

Nrz - broušený nerez
TIN-K - titan černý mat

SLIM HR
MOLI HR
TIME HR

TRIGI R

TIME R

MOLI R

Povrchová úprava NRz dostupná
pro všechny modely klik.
Povrchová úprava TIN-K pouze pro modely klik:
SLIM R, SLIM HR, TRIGI R, TRIGI HR.

ź

Dózická varianta (zkratka BB)
- spodní rozeta s otvorem pro obyčejný
interiérový klíč

ź

Cylindrická varianta (zkratka PZ)
- spodní rozeta s otvorem pro zámkovou
cylindrickou vložku s klíči (neboli FAB)

ź

WC varianta (zkratka WC)
- spodní rozeta s pojistkou

VARIANTA VHODNÁ PRO VSTUPNÍ DVEŘE

TRIGI HR

Moderní rozetové kliky
s kovovou konstrukcí.
Ke klikám je standardně
dodávána spodní kulatá
nebo hranatá rozeta.

NEREZ

ź

ź

ź

Dózická varianta (zkratka BB)
- spodní rozeta s otvorem pro obyčejný
interiérový klíč
Cylindrická varianta (zkratka PZ)
- spodní rozeta s otvorem pro zámkovou
cylindrickou vložku s klíči (neboli FAB)
WC varianta (zkratka WC)
- spodní rozeta s pojistkou

kování

NORMAL HR

NORMAL R

DARIA HR

Klika je z jedné strany nahrazena
madlem/koulí.

VARIANTA VHODNÁ PRO VSTUPNÍ DVEŘE
Klika je z jedné strany nahrazena
madlem/koulí.
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DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

bílá

dub stříbrný – šedý

ořech rustikální

borovice bělená

javor west

kamenná

CPL KLASIK

CPL STANDARD

bardolino (3D)

wenge west
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DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
CPL PREMIUM

authentic

dub sukatý (3D) vertikální

nebrasca

šedá graﬁt

dub platinový (3D)

dub sukatý (3D) horizontální

natural

CPL DELUXE

jilm bílý (3D)

dub graﬁt (3D) vertikální
dub graﬁt (3D) horizontální

ﬂeetwood lávověšedý (3D) vertikální
ﬂeetwood lávověšedý (3D) horizontální

palisandr bílý (3D) vertikální
palisandr bílý (3D) horizontální

ﬂeetwoood šampaňský (3D)

Dekor bílá Lion je určen pouze pro zárubně a technické dveře.
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DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

dub reval

dub tibidabo

jasan maron

ořech rinaldi

dub sebastian

Poznámka: Povrchová úprava PVC fólie je určena pouze pro dveře řady RUSTIK (a zárubně k nim). Povrchová úprava LAKOVANÉ PÓR je určena pouze
pro dveře řady MASONITE, zárubně k těmto dveřím zvolte v povrchové úpravě FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii, která barevně odpovídá
dveřím z této řady).
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DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Poznámka: Povrchová úprava EBC LAKOVANÉ je určena pouze pro dveře řady EBC.
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DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

ořech modern

dub klasik

dub bělený eco (3D)
Poznámka: Výše uvedené dekory jsou určené pro řady dveří rámových ze str. 19, 20, 21, 22 a zárubně.

BÍLÉ

bílá
Poznámka: Dekor bílá je určený pro řady dveří rámových ze str. 23, 24.
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dub eco (3D)

HPL UNIBARVY

HPL DŘEVODEKORY

67

68

69

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ

HOMA
LIGHT

kouřotěsné dveře
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vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky
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Použité fotograﬁe jsou pouze informativní, mohou se barevně lišit oproti originálu. Nabídky na dodání
zboží a služeb obsažené v katalogu jsou nezávazné a nemají povahu návrhu na uzavření smlouvy.
Právo na chyby v textu vyhrazeno. 3. vydání: září 2019

