
 
 

Interiérové dvere 
Dvere okrem základnej funkcie, ktorú plnia, sú aj súčasťou interiéru, na čo treba myslieť pri ich výbere. Mali by 
tvoriť spolu s podlahou a nábytkom harmonický celok. Vo všeobecnosti platí, že k výraznej podlahe patria 
jednoduché dvere. Ak je v miestnosti dverí viac, mali by byť v jednotnom štýle. Dvere môžu byť hladké, so 
sklenenou výplňou, vitrážou, s vloženými aplikáciami, kazetovým členením. Veľmi moderné je v súčasnosti 
bezprahové a bezfalcové riešenie dverí. 
Na dverách je dôležitý každý detail – kľučka, kovanie. Ponúkame bohatú ponuku tvarov, dezénov aj odtieňov 
kľučiek. Niekedy môže byť skutočne náročné vybrať si, pretože kľučky výrazne ovplyvňujú vzhľad dverí aj 
celého interiéru. Môžu byť vyrobené z ocele, mosadze, hliníka s povrchom upraveným pomocou niklu, chrómu 
alebo bronzu. Pri ich výbere je dôležité, aby nám padli nielen do oka, ale najmä do ruky, veď koľkokrát za deň 
sa ich dotýkame? 
Dvere a zárubne sú povrchovo upravené špeciálnym ENDURO povrchom, vysoko odolným voči oderu 
a poškodeniu. Pri výrobe dverí je použitý ohraňovací systém COMPACT. 
Dvere s Enduro povrchom sú svojou nenáročnosťou, ľahkou údržbou a prijateľnou cenou najpredávanejšie 
dvere z našej ponuky. Svojou farebnosťou a štruktúrou interiérové dvere napodobňujú masívne materiály. 
Rám je z lepeného dreva vyplnený stuženou voštinou alebo drevotrieskou. Povrchová úprava interiérových 
dverí Enduro povrch. Rozmery podľa STN, tri závesy. 
Určovaní orientácie dverí je nasledovné, postavte sa k dverám tak, aby ste videli pánty, dvere sa vždy musia 
otvárať k vám. Máte pánty po pravej ruke, dvere sú pravé. Máte pánty po ľavej ruke, dvere sú ľavé. 
 

           
 

           



Typy interiérových dverí 
  

 
 

 
Popis produktu, jeho zloženia, výber dostupného skla, štruktúra povrchu, rozmery, cena, nájdete pri každom 
modeli 

 

                               
 
Martinik      Blanko      Ariel           Trio            Milano        Kapri         Kiara         Megan       Diana       Elba 
 

                              
 
Plné           Lara           Rustikal     Krea          Rony          Reno         Leonard    Tosca        Vera          Klasik 
 

                            
 
Genova      Tina          Tara           Duo            Apolo        Rimini       Saskia        Pink          Manolo      Capari 
 

                           
 
 Lidus         Trend        Vanda       Doris       Liana          Atena      Darius plus  Domos      Richard      Gvinea  

 
 
 
Dvere a zárubne vo farbe čerešňa a wenge na sklade. 
 
 



 
Vchodové dvere NEVADA do paneláku s prídavným zámkom 

Dvere Nevada sú určené do panelákových bytových domov a sú osádzané do pôvodných zárubní. Lepený 
masívny drevený rám je vyplnený plnou drevotrieskou. Dvere sú vybavené hlavným a prídavným zámkom, 
troma pasívnymi bezpečnostnými tŕňmi a kukátkom. 

 

                 
 

Enduro povrch 

 buk                        dub bielený          čerešňa                ceder                     orech                     biela  

 

jelša                        dub                        eben 

 

 

Ultra plus povrch  

dub natural           dub šedý               orech  tirolsky     višňa natural       šedá techno          biela techno 

 

 

  Dvere Nevada   MOC vrátane DPH                               
  
 

 Enduro povrch   Ultra plus povrch  

šírka 800   119,00 € 159,00 €

šírka 900   119,00 € 159,00 €

 
 



 

Typ zárubne pre interiérové dvere 

     Obložková zárubňa oblá                                      Obložková zárubňa hranatá  

                                              

 

Tabuľka stavebných otvorov 

Názvoslovie Rozmery dverných krídel, zárubní a stavebných otvorov 

Svetlosť zárubne šírka 605 705 805 905 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820

(normovaný rozmer 
dverí) 

výška  1975  1975  1975  1975  1975  1975  1975  1975  1975  1975  1975

Stavebný otvor 
šírka  700  800  900  1000  1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900

výška  2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010

Vonkajší rozmer zárubne šírka  750  850  950  1050  1370  1470  1570  1670  1770  1870  1970

(vrátane obložiek) výška  2044  2044  2044  2044  2044  2044  2044  2044  2044  2044  2044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenník Služieb 

K jednotlivým ponúkaným druhom tovaru poskytujeme kompletný servis, od poradenstva cez vypracovanie 
cenovej ponuky, zameranie až po samotnú montáž a následný záručný a pozáručný servis. 

Názov služby Cena s DPH v EUR

Montáž obložkovej zárubne 46,50

Montáž obložkovej zárubne (jedného ks zárubne na jednej zákazke) 61,50

Montáž protipožiarnej obložkovej zárubne 66,00

Montáž obložkovej zárubne a posuvného systému 93,00

Montáž obložkovej zárubne a posuvného systému - dvojkrídlového 139,50

Montáž obložkovej zárubne a dverí do zabudovaného puzdra 130,00

Montáž obložkovej zárubne a dverí do zabudovaného puzdra - dvojkrídlového 195,00

Demontáž šrobovacej kovovej zárubne 15,00

Montáž laminátovej podlahy (len pri objednávke s montážou dverí) 5,00

Montáž bezpečnostných dverí do bytu do pôvodnej zárubne 70,00

Úprava dverí (skrátenie zapílením) 8,00

Úprava zárubne (skrátenie zapílením) 8,00

Zameranie (len v prípade montáže našou firmou) zadarmo

Doprava pri objednávke s montážou zadarmo

Doprava (bez montáže)  pri objednávke nad  3000 EUR zadarmo

Doprava (bez montáže) do 15 km 10,00

Doprava (bez montáže) do 30 km 20,00

Poznámka k cenníku: 

Ceny služieb sú platné pre práce v okolí Žiliny, Bratislavy, Košíc a Trenčína. 

 


