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DESIGN  
A INOVACE

FUNKČNOST  
A ESTETIKA

KVALITA  
A BEZPEČNOST

Dveře Vasco Doors disponují novým moderním
designem a technickými řešeními, které z nich
činí produkt nejvyšší kvality shodný  
s nejnovějšími trendy.

Všechny detaily - rám, výplně i jednotlivé
prvky dveří a zárubní jsou vyrobené  
z homogenního MDF materiálu. Vše je ideálně
složené tak, že spoje nezajišťují pouze výborné
vlastnosti funkční, ale zároveň estetické.

Pro výrobu používáme pouze materiály
nejvyšší kvality, pocházející od renomovaných
dodavatelů. Pouze vybrané a vyzkoušené
suroviny umožňují vytvoření jedinečného
produktu. Používáme pouze bezpečnostní sklo
kalené v procesu ESG. Rám křídla je zaoblen
a díky inovativní technologii je dekor aplikován
v jednom tahu bez viditelných spojů, což
zvyšuje odolnost a uživatelský komfort.

     Katalog
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VASCO je dynamicky se rozvíjející producent dveří  

a zárubní. Náš sortiment je založen na dvacetiletých

zkušenostech v oblasti interiérových dveří.

Soustavné investice do nových technologií nám

umožňují zvyšovat kvalitu a přesnost našich výrobků.

Protože kvalita výrobku je pro nás nejdůležitější,

naše motto je:

Slibujeme jen to, co můžeme vyrobit na 100 %  

a následně vyrábíme lépe, než jsme slíbili.

Dveře VASCO 

nejvyšší standard kvality

na českém trhu

Inovativní provedení dveří VASCO se opírá o rámovou 
konstrukci, která poskytuje vysokou odolnost vůči 
poškození. Jedinečný vzhled, dekor i strukturu. Rámová 
konstrukce poskytuje lepší stabilitu křídla a je odolná vůči 
kroucení a ohýbání. Zároveň významně zlepšuje vizuální 
efekt.
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Charakteristika povrchových úprav

    

klasa
PROFESSIONAL

klasa
PREMIUM

klasa
STANDARD PLUS

klasa
STANDARD

klasa
ECOMONIC

Laminát CPL 3D fólie Decor
Design

Fólie Decorative Akrylátový lak Lak na vodní 
bázi

Vícevrstvá povrchová úprava, vy-
soce otěruvzdorná, odolná pro-
ti slunečnímu záření a mechanic-
kému poškození. Tento povrch je 
určen do prostředí o velmi vysoké 
intenzitě užívání (kanceláře, hote-
ly, veřejné budovy,rodinné domy 
a pod.).

Vysoce kvalitní syntetický povrch, 
který upřednostňuje přírodní krá-
su dřeva. Je určen do prostředí  
o vyšší intenzitě užívání (kancelá-
ře, rodinné domy a pod.).

FÓLIE o dobrých otěruvzdorných 
vlastnostech a s dobrou odolnos-
tí proti vnikání vlhkosti. Ideální pro 
použití v běžném domácím pro-
středí.

V nabídce Vasco Doors
se tyto dveře  
nevyskytují.

V nabídce Vasco Doors
se tyto dveře  
nevyskytují.

544 dub rustikální

530 bílá 547 dub skandinávský545 dub kartáčováný

537 ořech 541 mahagon523 grafit

529 dub přírodní

Laminát CPL 

Nabídka 
dekorů

Níže prezentované zobrazení dostupných dekorů se může mírně odlišovat  
od skutečnosti. Výběr dekoru byl měl být proveden na základě porovnání  
s paletou vzorků u Vašeho prodejce.
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465 šedý písek464 šedý beton463 bílá křída 910 bílá

Fólie Decorative 

3D fólie Decor Desing 

474 dub  riviera473 ořech columbia 475 ořech muškátový

676 dub šedý

690 dub sonoma

682 dub stříbrný

476 buk jasmínový

695 dub pálený

679 dub aljašský661 dub santa
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Santiago

Santiago 1
60 70 80 90

výplň x5

KATALOG VASCO

Santiago 5
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2

Santiago 6
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Santiago 7
60 70 80 90

sklo x5

dokonalost a elegance
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 46

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Santiago kolekce
rámových dveří

Polodrážkový systém  
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém  
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

910| bílá

Fólie Decorative 

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º 
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos 
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň 
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

3D fólie Decor Design 

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa
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Torre

Torre 1
70 80 90

plné

nová tvář

Torre 2
70 80 90

satinato

Torre 3
70 80 90

čiré sklo

KATALOG VASCO
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative 
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Torre kolekce
rámových dveří

polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

bezpolodrážkový systém  
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

3D fólie Decor Design 

910| bílá

Fólie Decorative 

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) 

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa

695| dub pálený
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Malaga

Malaga 1
60 70 80 90

výplň x5

Malaga 2
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1

Malaga 3
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2

Malaga 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

vkusný nádech

Malaga 5
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Malaga 6
60 70 80 90

sklo x5

KATALOG VASCO
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL  

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Malaga kolekce
rámových dveří

polodrážkový systém
- falcové

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

bezpolodrážkový systém
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º 
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos 
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º 
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň 
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

910| bílá

Fólie Decorative 

3D fólie Decor Design 

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa

695| dub pálený
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B
ra

ga
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Braga 1
60 70 80 90

výplň x5

Braga 2
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1

Braga 3
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2

Braga 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Braga 5
60 70 80 90

výplň x1
sklo x4

Braga 6
60 70 80 90

sklo x5

Braga A
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1

Braga B
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Braga
původní tvary
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Braga kolekce
rámových dveří

3D fólie Decor Design 

910| bílá

Fólie Decorative 

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu, 

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative 
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

bezpolodrážkový systém  
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsousoučástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa
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Leon
jednoduchost tvaru

Leon
60* 70 80 90

Ventilační podřez

(P)

(T)

Ventilační otvory

Ventilační mřížka
*) nedostupné pro křídla s šířkou 60

(K)

KATALOG VASCO
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464| šedý beton 465|šedý písek463| bílá křída

910| bílá

Fólie Decorative 

Leon deskové dveře

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém 

obvodu, bez viditelných spojů  str. 57

• desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní  
o síle 33 mm

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(T) (P)(K)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém  
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

B
R

A
G

A
 G

T

3D fólie Decor Design 

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

695| dub pálený

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa
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Leon DUO
jednoduchost tvaru

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém  

obvodu, bez viditelných spojů  str. 57

• desková sendvičová konstrukce s voštinovou výplní  
o síle 33 mm

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - mřížka (K) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(T) (P)(K)

Posuvné dveře

viz technický popis na straně 17  str. 17

Polodrážkový systém  
- falcové dveře

viz technický popis na straně 17  str. 17
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

viz technický popis na straně 17  str. 17
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Zárubně

viz technický popis na straně 17  str. 17

KATALOG VASCO



            19

Leon DUO deskové dveře

Leon DUO 1

60* 70 80 90

rám: 910
výplň: 910 bílá

Leon DUO 2
60* 70 80 90

rám: 910
výplň: 690 dub sonoma

Leon DUO 3
60* 70 80 90

rám: 910
výplň: 682 dub stříbrný

Leon DUO 4
60* 70 80 90

rám: 910
výplň: 676 dub šedý

Leon DUO 6
60* 70 80 90

rám: 910
výplň: 473 ořech columbia

*) do dveří „60” nelze ventilační mřížku

Leon DUO 5
60* 70 80 90

rám: 910
výplň: 695 dub pálený
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Evora
styl a kvalita

Evora 1
60 70 80 90

výplň x6

Evora 2
60 70 80 90

výplň x4
sklo x2

Evora 3
60 70 80 90

výplň x4
sklo x2

Evora 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x4

Evora 5
60 70 80 90

sklo x6

KATALOG VASCO
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Evora kolekce
rámových dveří

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ910| bílá

Fólie Decorative 

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

3D fólie Decor Design 

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

695| dub pálený

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa
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Teo
návrat k tradici

Teo 1
60 70 80 90

výplň x3

Teo 2
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1

Teo 3
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1

Teo 4
60 70 80 90

výplň x1
sklo x2

Teo 5
60 70 80 90

sklo x3

KATALOG VASCO
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• vnitřní rám vyrobený z MDF, potažený po celém 

obvodu, bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Teo kolekce
rámových dveří

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ910| bílá

Fólie Decorative 

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

3D fólie Decor Design 

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

695| dub pálený

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa
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Ibiza
 kouzlo diskrétnosti

Ibiza 1
60 70 80 90 100*

výplň x5

Ibiza 2
60 70 80 90 100*

výplň x4
sklo x1

Ibiza 3
60 70 80 90 100*

výplň x3
sklo x2

Ibiza 4
60 70 80 90 100*

výplň x2
sklo x3

Ibiza 5
60 70 80 90 100*

výplň x1
sklo x4

Ibiza 6
60 70 80 90 100*

sklo x5

KATALOG VASCO
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Ibiza
 

kolekce
rámových dveří

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Decor Design nebo Decorative
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ910| bílá

Fólie Decorative 
Z

_f
ue

rt
a 
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3D fólie Decor Design 

473| ořech columbia

476| buk jasmínový

474| dub riviera

690| dub sonoma

475| ořech muškátový

676| dub šedý

695| dub pálený

679| dub aljašský 682| dub stříbrný

661| dub santa
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CPL
L A M I N Á T
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Ventura
jasnost tvarů

Ventura
SATINATO

70 80 90

Ventura
PRŮHLEDNÉ

70 80 90

Ventura
SATINATO čtverce

70 80 90

Ventura
SATINATO pruhy

70 80 90

KATALOG VASCO
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Laminát CPL 

Ventura kolekce
rámových dveří

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Laminát CPL
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

Polodrážkový systém
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

UPOZORNĚNÍ !

dveře VENTURA:

- nelze podřezávat

- nelze dodat s ventilací

- nelze vyrobit jako posuvné křídlo

Výhody
tvrzeného

skla
ESG:

vysoká odolnost proti mechanickému
namáhání,

menší riziko zranění v důsledku rozbití
skleněné výplně,

větší odolnost vůči prudkým změnám
teploty.

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B) 

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

537| ořech

V

541| mahagon

V

545| dub kartáčovaný

V

544| dub rustikální

V

547| dub skandinávský

V

530| bílá

B

529| dub přírodní

V
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Madera
sofistikovaná diskrétnost

Madera 1
60 70 80 90

výplň x3

Madera 2
60 70 80 90

výplň x2
sklo x1

Madera 3
60 70 80 90

výplň x4

Madera 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x2

Madera 5
60 70 80 90

výplň x1
sklo x3

Madera 6
60 70 80 90

sklo x4

KATALOG VASCO
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Laminát CPL 

537| ořech

V

541| mahagon

V

545| dub kartáčovaný

V

544| dub rustikální

V

547| dub skandinávský

V

530| bílá

B

V deskové výplně s vertikální strukturou

B deskové výplně bez struktury

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Laminát CPL
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Madera kolekce
rámových dveří

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

529| dub přírodní

V
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Faro
recept na styl

Faro 1
60 70 80 90

výplň x1

Faro 2
60 70 80 90

výplň x1
sklo x1

Faro 6
60 70 80 90

výplň x3

Faro 7
60 70 80 90

sklo x1

KATALOG VASCO
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V deskové výplně s vertikální strukturou

B deskové výplně bez struktury

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Laminát CPL
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Faro kolekce
rámových dveří

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

Laminát CPL 

537| ořech

V

541| mahagon

V

545| dub kartáčovaný

V

544| dub rustikální

V

547| dub skandinávský

V

530| bílá

B

529| dub přírodní

V
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Rego
pohodlí a jednoduchost

Rego GT

60 70 80 90 100

sendvičová deska
s voštinovou výplní

sendvičová deska
s výplní DTD

KATALOG VASCO



            35

Laminát CPL 

537| ořech

V

541| mahagon

V

544| dub rustikální

V

545| dub kartáčovaný

V

530| bílá

B

523| grafit

V

547| dub skandinávský

V

V deskové výplně s vertikální strukturou

B deskové výplně bez struktury

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

doplňky za příplatek:
• výplň DTD
• křídlo "100"

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Rego deskové dveře

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám z měkkého dřeva a desky MDF, oboustranně opláštěný deskou HDF
• povrchová úprava: Laminát CPL
• viditelné hrany jsou zakončeny ve stejném dekoru
• výplň: „sendvičová” deska s voštinovou výplní,  

za příplatek lze vyrobit s výplní DTD  str. 57

• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(T) (P)(K)

Fa
ro

 G
T

Okénko je dostupné pouze pro model dveří Rego.

sklo čiré, satinato

529| dub přírodní

V
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Porto
klasické i stylové

Porto 1
60 70 80 90

výplň x4

Porto 2
60 70 80 90

výplň x3
sklo x1

Porto 3
60 70 80 90

výplň x2
sklo x2

Porto 4
60 70 80 90

výplň x1
sklo x3

KATALOG VASCO
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Laminát CPL
• sklo: tvrzené satinato thela 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Porto kolekce
rámových dveří

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

Laminát CPL 

537| ořech

V

541| mahagon

V

545| dub kartáčovaný

V

544| dub rustikální

V

547| dub skandinávský

V

530| bílá

B

V deskové výplně s vertikální strukturou

B deskové výplně bez struktury

529| dub přírodní

V
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Lisbona
síla tradice

Lisbona 1
60 70 80 90

výplň x2

Lisbona 2
60 70 80 90

výplň x4

Lisbona 3
80 90

výplň x3
skło x1

Lisbona 4
80 90

výplň x2
skło x2

Lisbona 5
80 90

výplň x1
skło x3

Lisbona 6
80 90

výplň x2
skło x1

Lisbona 7
60 70 80 90

výplň x1
skło x1
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Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Laminát CPL
• sklo: tvrzené satinato thela 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém  
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém  
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Lisbona kolekce
rámových dveří

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

Laminát CPL 

537| ořech

V

541| mahagon

V

545| dub kartáčovaný

V

544| dub rustikální

V

547| dub skandinávský

V

530| bílá

B

V deskové výplně s vertikální strukturou

B deskové výplně bez struktury

529| dub přírodní

V
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Primo
prestižní minimalismus

Primo 1
60 70 80 90

výplň x5

Primo 2
60 70 80 90

výplň x4
sklo x1

Primo 3
60 70 80 90

výplň x3
sklo x2

Primo 4
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Primo 5
60 70 80 90

výplň x2
sklo x3

Primo 6
60 70 80 90

sklo x5
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Laminát CPL 

547| dub skandinávský

V

530| bílá

B

V deskové výplně s vertikální strukturou

B deskové výplně bez struktury

Konstrukce křídla

standardní vybavení
• rám vyrobený z MDF potažený po celém obvodu,  

bez viditelných spojů  str. 57

• povrch: Laminát CPL
• sklo: tvrzené satinato 4 mm  str. 55
• příprava pro podřez křídla do 40 mm
• zámek pro dózický klíč (K) nebo WC zámek (W) nebo 

zámek pro vložku FAB (P) nebo bez otvoru pro klíč (Z)  str. 54

doplňky za příplatek:
• ventilace:  str. 56

 - štěrbina (W) nebo ventilační otvory (T)

 - ventilační podřez (P)

(W) (T) (P)

Posuvné dveře

• zaoblené hrany bez polodrážky

technické
informace 
na str. 44

• zadlabací mušle kulatá
nástěnný posuvný systém
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení
• dostupná falcová obložková zárubeň ve verzi TUNEL 

(bez pantů a bez protiplechu zámku)
posuvné dveře do pouzdra
• jednokřídlé nebo dvoukřídlé provedení

Polodrážkový systém 
- falcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany, zakončené polodrážkou (falcem)
• zadlabací zámek mechanický  str. 48
• panty čepové, regulované - 3 ks.
• dostupné také v dvoukřídlém provedení
• dostupná obložková zárubeň regulovaná nebo rámová

Bezpolodrážkový systém 
- bezfalcové dveře

standardní vybavení
• zaoblené hrany bez polodrážky
• zadlabací zámek magnetický  str. 50
• panty: dvě kapsy pro skryté 3D panty (skryté panty  

jsou součástí vybavení bezfalcové obložkové zárubně)
• dostupná bezfalcová obložková zárubeň regulovaná
• rámová zárubeň NEDOSTUPNÁ
• dvoukřídlové provedení NEDOSTUPNÉ

Primo kolekce
rámových dveří

Zárubně

Obložková zárubeň falcová regulovaná OR 
s rohovými spoji na pokos pod úhlem 45º
a šířkou límce 65 mm (T1-B) nebo 80 mm (T3-B)

 str. 48

Obložková zárubeň bezfalcová regulovaná OR 
s šířkou límce 80 mm, s rohovými spoji na pokos
pod úhlem 45º (T3-B) nebo na tupo pod úhlem 90º
(T3-P)

 str. 50

Rámová zárubeň
falcová s rohovými spoji pod úhlem 45º  str. 52

529| dub přírodní

V
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Systém dvoukřídlých dveří umožňuje libovolnou
kombinaci standardních rozměrů a modelů dveří

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné
pouze ve falcovém provedení

dvoukřídlé
DVEŘE


D

W
U

SK
R

Z
Y

D
ŁO

W
E

Aktivní křídlo:
Porto 5, levé, mahagon, šířka „60”
Pasivní křídlo:
Porto 5, pravé, mahagon, šířka „60”
tento model je dostupný jen v PL normě

Aktivní křídlo:
Faro 2, pravé, ořech, šířka „80”
Pasivní křídlo:
Faro 1, levé, ořech, šířka „60”

Aktivní křídlo:
Madera 4, pravé, dub kartáčovaný, šířka „80”
Pasivní křídlo:
Madera 4, levé, dub kartáčovaný, šířka „80”
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Jak správně určit orientaci dvoukřídlých dveří

hlavní LEVÉ křídlo + pasivní PRAVÉ křídlo

hlavní PRAVÉ křídlo + pasivní LEVÉ křídlo

dvoukřídlé
dveře

Spojení hlavního a pasivního křídla

celková cena sestavy
dvoukřídlých dveří

cena
pasivního  

křídla

cena  
obložkové zárubně  
pro dvoukřídlé dveře

cena
aktivního  

křídla

Dvoukřídlé dveře jsou dostupné 
pouze ve falcovém provedení!

ROZMĚRY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

dostupnost šířka

TYP zárubeň možné kombinace tunel Sw So Sd Sz

D
vo

uk
ří

d
lé

120  60+60  1230 1310 1274 1384

130  60+70  1330 1410 1374 1484

140  60+80, 70+70  1430 1510 1474 1584

150  60+90, 70+80  1530 1610 1574 1684

160  70+90, 80+80  1630 1710 1674 1784

170  80+90  1730 1810 1774 1884

180  90+90  1830 1910 1874 1984

Všechny typy

výška

Hw Ho Hd Hz

1970 2010 1982 2045

Sw, Hw  průchozí šířka/výška zárubně
Sd, Hd rozměry vnitřní strany zárubně (bez límce)
So, Ho požadované rozměry stavebního otvoru
Sz, Hz vnější (pohledové) rozměry zárubně včetně límců
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nástěnný
posuvný systém

Kompletní sestava obsahuje:

1. hliníková kolejnice s vozíky

2. krycí garnýž

3. dorazový hranol

4. vymezovací montážní lišta

5. montážní sada

Kompletní sestava nástěnného posuvného systému je určena pro 
přímou instalaci. V případě dodržení předepsaných rozměrů 
stavebního otvoru nejsou nutné žádné další úpravy v místě instalace.

Sestava NEZAHRNUJE dveřní křídlo, ani obložkovou zárubeň. 
Za příplatek lze dokoupit:

1. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely 
dveří, KROMĚ modelů Ventura

2. obložková zárubeň ve variantě tunel

Posuvné dveřní křídlo

standardní vybavení

• kovové madélko (kulaté v dekoru: chrom satin)  str. 45
• příprava pro podřez dveří do 40 mm

• vodící drážka ve spodní hraně dveří (upozornění:  
popodříznutí dveří je nutné vodící drážku opětovně 
vyfrézovat)

standardní vybavení

• ventilace: štěrbina nebo ventilační otvory
• kovové madélko hranaté
• zamykání posuvných dveří
• tichý doraz

 str. 56


P

R
Z

E
SU

W
N

E

Nástěnné posuvné dveře lze namontovat:
• jako jednokřídlé nebo dvoukřídlé (pro dvoukřídlé dveře  

je nutné objednat 2 posuvné systémy)

• v kombinaci se slepou obložkovou zárubní nebo přímo na stěnu 
bez zárubně

Instalace by měla probíhat v prostorech s dokončenými povrchy stěn  
a podlah.
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cena  
kompletní

sestavy

cena  
vybraného  

křídla

cena  
obložkové

zárubně

nástěnný

posuvný systém

Rozměry kolejnic a čel

velikost
navržen

pro

délka
kolejnice

(mm)

délka čela
(mm)

typ A 60 i 70 1500 1605

typ B 80 1800 1905

typ C 90 2000 2105

dveře PRAVÉ dveře LEVÉ

20
4,

5 
m

m

Nástěnný posuvný
systém s obložkovou

zárubní.

Nástěnný posuvný
systém bez

obložkové zárubně.

krycí garnýž

dorazový hranol

vodící trn
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posuvný systém
do pouzdra

Vybavení za příplatek:

• tichý doraz pro zpomalení dveří při zavírání

• systém synchronizace pro posuvné dveře DVOUKŘÍDLÉ

kompletní posuvný systém  
se skládá:

1. stavební pouzdro

2. obložková zárubeň pro pouzdro

3. dveřní křídlo - posuvné dveře jsou dostupné pro všechny modely 
dveří, KROMĚ modelů Ventura

Součásti vybavení stavebního pouzdra:
• hliníková vodící kolejnice
• pojezdové vozíky a dveřní úchyty
• konstrukční hliníkové profily pouzdra
• montážní balíček

Obložková zárubeň pro pouzdro obsahuje:
• kompletní lišty a opasky (šířka 65 mm) na obě strany
• krycí kartáčky
• montážní balíček

posuvný systém do pouzdra

60 - 100 120 - 200 
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100 mm 125 mm

D DF

H

C

Hs

9
2

5
 m

m

Ss

C

D F

Sw

D

Ss Hs

646

746

846

946

2x646

2x746

2x846

2x946

60

70

80

90

120

140

160

180

typ Sw Hw F D

600

700

800

900

1200

1400

1600

1800

1480

1680

1880

650

750

850

950

650

750

850

950

C

1330

1530

1730

1930

2530

2930

3330

3730

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

H

H

C

D

Hs

Ss

F

C

D F

100 mm 125 mm

Sw

system przesuwny do zabudowy w ścianie

1.135,00
1.396,05

1.065,00
1.309,95

Decorative  Laminat CPL, Decor Design

w rozmiarze „100” oraz „125”

2.060,00
2.533,80

1.955,00
2.404,65

system podwójny dla zestawów 120, 140, 160, 180

system pojedynczy do skrzydeł 60, 70, 80, 90

cena 
kompletnego zestawu

cena 
wybranego skrzydła

cena 
systemu przesuwnego 

do zabudowy
+=

ceny w PLN  / brutto (VAT 23%)netto

System przesuwny to alternatywne rozwiązanie w stosunku do 
skrzydeł rozwieralnych. Konstrukcję systemu stanowi kaseta, 
w którą chowa się skrzydło w trakcie otwierania. To nowoczesne 
rozwiązanie: 

1

! pozwala zaoszczędzić miejsce
! jest wysoce niezawodne 
! wyjątkowo ciche w czasie użytkowania 

- spowalniacz do drzwi 195,00 / 239,85 zł (dla jednego skrzydła)
- mechanizm synchronicznego otwierania drzwi podwójnych 199,00 / 244,77 zł

akcesoria dodatkowe do systemu przesuwnego do zabudowy

Spowalniacz do drzwi. Jest to pneumatyczny amortyzator, który podnosi komfort 
użytkowania drzwi przesuwnych. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi 
i zapobiega uderzaniu skrzydła o ościeżnicę. 

System podwójny składa się z dwóch kaset połączonych prowadnicą górną. Można 
w nim zamontować mechanizm synchronicznego otwierania drzwi, który 
pozwala jednocześnie otwierać dwa skrzydła.

System przesuwny
kasetowy

Kompletny zestaw do systemu drzwi przesuwnych do 

zabudowy składa się z:

 Elementy składowe kasety (w cenie zestawu):

 Elementy ościeżnicy do kasety (w cenie zestawu):

 Skrzydła przesuwne (za osobną opłatą):

1.  kasety konstrukcyjnej

2.  ościeżnicy do kasety

3. skrzydła (za osobną opłatą) - dowolnego modelu 

wykonanego w wersji bezprzylgowej. W formie drzwi 

przesuwnych dostępne są wszystkie modele drzwi 

wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) - 

w szerokościach określonych w tabeli dostępności na 

str. 50

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów 

przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania. 

   

� szyna aluminiowa  

� łożyskowane wózki jezdne 

� profile konstrukcyjne kasety 

� akcesoria montażowe

� komplet listew i opasek na dwie strony

� szczotki przeciwkurzowe

� okucia montażowe 

WYPOSAŻENIE skrzydła przesuwnego w cenie:

metalowy uchwyt (okrągły w kolorze: chrom satyna) 

- szczegóły na stronie 43

przygotowanie do skrótu 40 mm

wręg w dolnej krawędzi skrzydła przesuwnego pod 

element prowadzący montowany do podłogi 

(uwaga: po skróceniu skrzydła należy ponownie 

�

�

�

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

680

780

880

980

1280

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1980

Rozměry pouzdra s posuvným systémem
je

dn
od

íln
é 

p
ou

zd
ro

dv
ou

dí
ln

é
p

ou
zd

ro
Rozměry posuvných 

křídelrozměry pouzdra

Sw, Hw - šířka / výška s ohledem na rám; Ss, Hs - celková šířka / výška posuvného křídla
F - pouzdro bez rámu; D - šířka stavebního pouzdra; C - celková šířka pouzdra; H - celková výška pouzdra

Jednodílné pouzdro
Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm tloušťka stěny 125 mm

Dvoudílné pouzdro
Dostupné ve dvou variantách:

tloušťka stěny 100 mm tloušťka stěny 125 mm
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s polodrážkou
obložková zárubeň

65 mm

OR T1-B
šířka límce 65 mm,
spojení pod úhlem 45 st.

80 mm

OR T3-B
šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 45 st.

Schéma regulace  
obložkové zárubně s polodrážkou

standardní záklopový límec umožňuje regulaci na danou sílu stěny  
v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límec s delším spojovacím  

perem umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 95 mm
zasunutý záklopový límec

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 115 mm
záklopový límec vysunutý v rozsahu regulace 

0-20 mm na své maximum.

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 133 mm
záklopový límec s delším spojovacím perem +18 mm

Konstrukce zárubně

• tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly 
s polodrážkou (falcovými).

• použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75-600 mm

• s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 65 mm (OR T1-B), 
nebo s šířkou 80 mm (OR T3-B)

Komplet zárubně se skládá z:
• dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)

• 1ks nadpraží

• kompletní sady záklopů se spojovacím perem

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke 
kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nad-praží)
jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení 
pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, 
fólie Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory 
z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

• tři čepové závěsy

• protiplech zámku

• těsnění

• zesílené závěsové kapsy

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:
• Pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

• Pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

• Ve verzi „TUNEL“ o šířkách: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 
170, 180

ROZSAH REGULOVATELNOSTI: 
Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly 
zdí, v rozmezí od 75 mm do 600 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti 
A-S jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). 
Zárubně s rozsahem regulovatelnosti T-Z se dodávají jako dvoudílné 
(standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

Verze „TUNEL“ je dodávána bez dveřních závěsů a bez zámkového 
protiplechu – v standardu je vybaveno těsněním nebo lištou  
s čtvrtkruhovým profilem typu T (8 x12 mm).
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Sz 

Sd 

So 

Sw 

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - výměr stavebního otvoru   
Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku
*Sz - s opaskem 80 mm jsou krycí šířky + 30 mm

Rozměry regulované zárubně

dostupnost šířka

TYP zárubeň možné kombinace tunel Sw So Sd Sz

Je
dn

ok
říd

lo
vé 60   600 680 644 754

70   700 780 744 854

80   800 880 844 954

90   900 980 944 1054
D

vo
uk

říd
lé

120  60+60  1230 1310 1274 1384

130  60+70  1330 1410 1374 1484

140  60+80, 70+70  1430 1510 1474 1584

150  60+90, 70+80  1530 1610 1574 1684

160  70+90, 80+80  1630 1710 1674 1784

170  80+90  1730 1810 1774 1884

180  90+90  1830 1910 1874 1984

Všechny typy
výška

Hw Ho Hd Hz
1970 2010 1982 2045

TYP ROZSAH REGULACE
Polodrážka

límec 65 mm
Polodrážka

límec 80 mm

Je
dn

od
íln

á

A 75-95 71-91
B 95-115 91-111
C 120-140 116-136
D 140-160 136-156
E 160-180 156-176
F 180-200 176-196
G 200-220 196-216
H 220-240 216-236
I 240-260 236-256
J 260-280 256-276
K 280-300 276-296
L 300-320 296-316
M 320-340 316-336
N 340-360 336-356
O 360-380 356-376
P 380-400 376-396
R 400-420 396-416
S 420-440 416-436
T 440-460 436-456

Sl
ož

en
á

Q 460-480 456-476
U 480-500 476-496
V 500-520 496-516
W 520-540 516-536
X 540-560 536-556
Y 560-580 556-576
Z 580-600 576-596
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bez polodrážky
obložková zárubeň

OW T3-P
šířka límce 80 mm,
spojení pod úhlem 900.

OW T3-B
šířka límcei 80 mm,
spojení pod úhlem 450. 

Konstrukce zárubně

• tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly 
bez polodrážky (bezfalcovými).

• použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75 - 593 mm
• s rohovými spoji na pokos 45 stupňů a šířkou límce 80 mm (OR T3-B), 

nebo se spojem na tupo pod úhlem 90 stupňů s šířkou límce 80 mm 
(OR T3-P). Šířka límce 65 mm pro bezpolodrážkopvou zárubeň NEDO-
STUPNÁ

Kopmplet zárubně se skládá z: 
• Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)
• 1ks nadpraží
• kompletní sady záklopů se spojovacím perem
• možnost výběru záklopů se spojem na pokos NEBO na tupo

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke 
kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) 
jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů nebo 90 stupňů a připravené pro 
spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

• Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, 
fólie

• Decor Design nebo fólie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory 
z kolekce

STANDARDNÍ VYBAVENÍ (v ceně zárubně):

• 2 ks skrytých 3D pantů

• protiplech magnetického zámku
• těsnění
• ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů 
• 2 ks skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

• pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI: 

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly 
zdí, v rozmezí od 75 mm do 593 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti 
A-T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně 
s rozsahem regulovatelnosti Q-Z se dodávají jako dvoudílné (standardní 
zárubeň + středový opasek se spojovacím pe-rem).

!! POZOR !!

Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75-90 mm) má odlišnou konstrukci.
Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi
85-90. Pro použití na stěnu o minimální síle 75 mm je nutné v místě montáže
zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém 
případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulací 75-80 mm.
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Schéma regulace 
obložkové zárubně s polodrážkou

standardní záklopový límec umožňuje regulaci na danou sílu stěny 
v rozsahu 0-20 [mm]. Naopak záklopový límec s delšímspojovacím perem 

umožňuje rozšíření regulace o dalších 18 mm navíc.

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 90 mm 
zasunutý záklopový límec

obl. zárubeň B (88-108 mm) síla stěny 110 mm
záklopový límec vysunutý v rozsahu regulace 

0-20 mm na své maximum.

obl. zárubeň B (95-115 mm) síla stěny 126 mm 
záklopový límec s delším spojovacím perem +18 mm
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ocelový element k uchycení 3D pantu

Sw

Sd

So

Sz

H
d

H
z

H
o

H
w

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - výměr stavebního otvoru   
Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

Rozměry obložení bezpolodrážkového systému

dostupnost šířka

TYP zárubeň tunel Sw So Sd Sz

Je
dn

ok
říd

lo
vé

60   626 705 670 810

70   726 805 770 910

80   826 905 870 1010

90   926 1005 970 1110

100   1026 1105 1070 1210

Všechny typy
výška

Hw Ho Hd Hz
1980 2020 2002 2072

TYP ROZSAH REGULACE

Je
dn

od
íln

á

A 75-90
B 88-108
C 108-128
D 133-153
E 153-173
F 173-193
G 193-213
H 213-233
I 233-253
J 253-273
K 273-293
L 293-313
M 313-333
N 333-353
O 353-373
P 373-393
R 393-413
S 413-433
T 433-453

Sl
ož

en
á

Q 453-473
U 473-493
V 493-513
W 513-533
X 533-553
Y 553-573
Z 573-593
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s polodrážkou
rámová zárubeň

rozměry:
zárubeň 44x100 mm
krycí límec 8x60 mm

čtvrtkruhová lišta I 14x19 mm
čtvrtkruhová lišta T 8x12 mm

Svorka závěsu
(standardní vybavení
rámové zárubně) 

Celokovové závěsy
(standardní vybavení všech zárubní)

Konstrukce zárubně

• Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly 
s polodrážkou (falcovými).

Komplet zárubně se skládá z:

• Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (závěsy, protiplech zámku)

• 1ks nadpraží

• Za doplatek lze doobjednat různé typy lišt ve stejném dekoru.

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena ke 
kompletaci až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) 
jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů a připravené pro spojení 
pomocí kolíků a kovových čepů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminátem 
CPL, fólií Decor Design nebo fólií Decorative. Dostupné jsou všechny 
dekory z kolekce Vasco Doors.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

• tři čepové závěsy

• protiplech zámku

• těsnění

• uchycení pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

Tato zárubeň je přizpůsobena pro osazení do zdi o minimální síle 100 mm.

• pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

• pro dvoukřídlé dveře o šířkách: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

• tato zárubeň není dostupná v provedení „TUNEL“.
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Laminát CPL 

523 grafit

541 mahagon

545 dub kartáčovaný

547 dub skandinávský

537 ořech

544 dub rustikální

530 bílá

463 bílá křída

465 šedý písek

464 šedý beton

910 bílá

Fólie Decorative 

ROZMĚRY RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

typ zárubeň
ŠÍŘKA

Sw Sd So

60  600 688 710
70  700 788 810
80  800 888 910
90  900 988 1010

100  1000 1088 1110
110
120  1230 1318 1340
130  1330 1418 1440
140  1430 1518 1540
150  1530 1618 1640
160  1630 1718 1740
170  1730 1818 1840
180  1830 1918 1940

190*  1930* 2018 2040

všechny typy

VÝŠKA

Hw Hd Ho

1970 2010 2025

* dostupné pouze pro některé z dekorů Decor Design

Sw, Hw - šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho - výměr stavebního otvoru
Sd, Hd - výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz - výměr vnější strany zárubně vč. opasku

474 dub riviera

695 dub pálený

682 dub stříbrný

676 dub šedý

473 ořech columbia

690 dub sonoma

476 buk jasmínový

475 ořech muškátový

679 dub aljašský

3D fólie Decor Design 

661 dub santa

je
d

no
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d
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DOSTUPNÉ DEKORY PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
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šířka
límce

šířka
límce

SYSTÉM POLODRÁŽKOVÝ

SYSTÉM BEZPOLODRÁŽKOVÝ

šířka
límce

šířka
límce


Z

A
M

K
I

DRUHY ZÁMKŮ U POLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL

Na klíč
rozteč: 72 mm

WC zámek
rozteč: 72 mm

Zámek Fab
rozteč: 72 mm

Bez vrtání na klíč

DRUHY ZÁMKŮ U BEZPOLODRÁŽKOVÝCH KŘÍDEL

Na klíč
rozteč: 90 mm

WC zámek
rozteč: 90 mm

Zámek Fab
rozteč: 85 mm

Bez vrtání na klíč
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Určení orientace
dveří jednokřídlých

Skleněné výplně S ohledem na vaši bezpečnost jsou ve všech křídlech VASCO součástí standardního vybavení skleněné výplně  
z bezpečnostního tvrzného skla ESG, jenž se v případě mechanického poškození (rozbití) rozpadá na drobné úlomky 
a nevytváří se střepy s ostrými haranami.

Výhody tvrzeného skla ESG:

• vysoká odolnost proti mechanickému poškození
• minimální riziko poranění v případě jeho rozbití
• vysoká odolnost vůči prudkým změnám teplot

satinato

thela

SZ
K

ŁO

HLADKÁ strana

MATNÁ strana

Obrácené prosklení (U)

SStandardní prosklení (S)

HLADKÁ strana

MATNÁ strana

Způsob osazení  skleněných v ýplní

dveře LEVÉ dveře PRAVÉ
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VENTILACE

Křídla s ventilační mezerou jsou od výrobce standardně opatřena WC zámkem. Tabulka níže pak ukazuje podrobný přehled jednotlivých křídel 
a jejich případná úprava podříznutím tak, aby byl zaručen požadovaný průchod vzduchu dle normy, tedy zmiňovaných 220 cm2.

Standardní rozměr mezery mezi křídlem a podlahou je 12 mm, pokud tuto mezeru chcete snížit, je třeba obložkové zárubně před montáží 
podříznout. Snížíte však proudění vzduchu. Pokud naopak chcete mezeru zvětšit, je nutné podříznout dveřní křídlo.

Ventilační podřez
(P)

(T) Ventilační otvory

Ventilační mřížka
(K)

(W) Ventilační štěrbinaSTANDARD

TECHNICKÉ INFORMACE K ZÁKLOPU - STANDARDNÍ, PRODLOUŽENÝ ZÁKLOP

65 mm 80 mm

65 80

43

16

27 43

18

25

65 80

63

16

47

60

18

42

65 mm 80 mm



            57

šířka 

115 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Santiago, Braga, Leon, Leon DUO, Evora, Teo, Torre, Malaga

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF
výplň: deska MDF 4 mm nebo tvrzené sklo 4 mm
nebo „sendvičová” deska

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie umožňuje 
vyrábět rámy bez viditelných lepených spojů. Toto řešení zaručuje 
maximální kvalitu a dlouhodobou odolnost výrobku.

typ 3, verze bez polodrážky

typ 3, verze s polodrážkou

povrchová úprava: Decorative  nebo Decor Design 

Dveřní rám typ 3

Dveřní rám typ 1

Povrchová úprava: laminát CPL 

typ 1, verze bez polodrážky

typ 1, verze s polodrážkou

šířka 

140 mm

dostupnost

rám dostupný pro modely:
Faro, Porto, Madera, Lisbona, Ventura

konstrukce křídla

rám: vyrobený z materiálu MDF s dřevěným 
vyztužením
výplň: deska o síle 10 m m (výplň DTD s deskou obo-
ustr. laminovanou) nebo z tvrzeného skla 4 mm

povrchová úprava

všechny hrany jsou zaoblené: inovativní technologie 
umožňuje vyrábět rámy bez viditelných lepených 
spojů. Toto řešení zaručuje maximální kvalitu a dlou-
hodobou odolnost výrobku.

Rám Typu 1 se vyrábí slepením 3 druhů materiálů. Na jádro rámu se používá pečlivě vysušené měkké 
dřevo. Vnější stabilizační vrstvy jsou vyrobeny z MDF. Celé toto složení je pokryto laminátem CPL. Je tak 
dosaženo vynikajícího produktu, který je lepší než produkty z masivu, protože eliminuje nevýhody dřeva, 
jako např. velké suky. Všechny hrany křídla jsou zaobleny a díky inovativní technologii je celý rám potažen 
v jednom tahu bez viditelných spojů.

Výhody vrstvené konstrukce:
• vysoká kvalita a odolnost
• stabilita tvaru
• odolnost vůči prasknutí

Konstrukce dveřních rámů 
VASCO
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Zamek antywłamaniowy 
klasa 4,  
bolce antywyważeniowe

Bezpečnostný zámok triedy 4 
ENV, bezpečnostné čapy

Komplet obsahuje
• krídlo
• zárubňu vyhotovenú v rovnakom lamináte – imitácia dreva
• priezor (variant)

OPTIMAL – Oceľové zosilnené dvere

OPTIMAL Plné, Orech

 OCEĽOVÉ ZOSILNENÉ DVERE

Dvere OPTIMAL sú zhotovené z európskych komponentov a sú odolné  
proti prevádzkovým podmienkam v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou  
a rozdielom teplôt.

tri tŕne proti vysadeniu

vystužený trojprvkový záves

hlavný viacčapový zámok triedy 4 ENV

horný zámok, viacčapový

OPTIMAL, Plné, Orech

5
ROKOV

ZÁRUKY

MP LINE   KLIKY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELE

MP - FAVORIT - R

MP - FAVORIT - HR

MP - COSLAN - SO

MP - ESSO - R

MP - ESSO - HR

MP - QUADRA - SH

MP - NERO - R

MP - NERO - HR

MP - DANIELA - SO

MP - SWING - R

MP - SWING - HR

MP - DANIELA - SH

MP - TORNADO - R

MP - TORNADO - HR

MP - FAVORIT - SO

MP - MONA - R

MP - QUADRA - HR

MP - FAVORIT - SH

Doporu
čujeme

ke dveřím
 Vasc

o door
s

MP - DANIELA - R

MP - VERTICAL - HR

MP - MODERNA - HR

MP - TORNADO - SO

MP – SUNNY – HR
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108 DETAILNÁ PONUKA JE DOSTUPNÁ AJ NA sk.portadoors.com

Zamek antywłamaniowy 
klasa 4,  
bolce antywyważeniowe

Bezpečnostný zámok triedy 4 
ENV, bezpečnostné čapy

Komplet obsahuje
• krídlo
• zárubňu vyhotovenú v rovnakom lamináte – imitácia dreva
• priezor (variant)

OPTIMAL – Oceľové zosilnené dvere

OPTIMAL Plné, Orech

 OCEĽOVÉ ZOSILNENÉ DVERE

Dvere OPTIMAL sú zhotovené z európskych komponentov a sú odolné  
proti prevádzkovým podmienkam v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou  
a rozdielom teplôt.

tri tŕne proti vysadeniu

vystužený trojprvkový záves

hlavný viacčapový zámok triedy 4 ENV

horný zámok, viacčapový

OPTIMAL, Plné, Orech

5
ROKOV

ZÁRUKY

TI - CINTO 2 - HR NP 

TI - CINTO - R OCS

TI - FAVORIT - HR 5S NP

TI - MAYA - HR OC

TI - ELIPTICA - R 5S WS

TI - NELA - R 5S PVD ANT

TI - SUPRA - HR OCS

TI - BURACO 3 - HR TITAN

TI - SONIA - HR 5S OCS

TI - SQUARE - HR NP 

TI - SUPRA - R 5S BS

TI - SONIA - HR 5S PVD CUM

TI - ELIPTICA - HR TITAN

TI - LINHA 1 - HR OGS

TI - DARA - HR 5S TITAN

TI - BURACO 2 - HR OC

TI - NELA - R 5S OLV

TI - DARA - HR 5S PVD ONS

TUPAI LINE  KLIKY Z MOSAZI A SLITINY

Doporu
čujeme

ke dveřím
 Vasc

o door
s

Doporu
čujeme

ke dveřím
 Vasc

o door
s

TI – JUNIOR – HR 4140 5S

TI – BURACO 2 – HR CP
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Zamek antywłamaniowy 
klasa 4,  
bolce antywyważeniowe

Bezpečnostný zámok triedy 4 
ENV, bezpečnostné čapy

Komplet obsahuje
• krídlo
• zárubňu vyhotovenú v rovnakom lamináte – imitácia dreva
• priezor (variant)

OPTIMAL – Oceľové zosilnené dvere

OPTIMAL Plné, Orech

 OCEĽOVÉ ZOSILNENÉ DVERE

Dvere OPTIMAL sú zhotovené z európskych komponentov a sú odolné  
proti prevádzkovým podmienkam v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou  
a rozdielom teplôt.

tri tŕne proti vysadeniu

vystužený trojprvkový záves

hlavný viacčapový zámok triedy 4 ENV

horný zámok, viacčapový

OPTIMAL, Plné, Orech

5
ROKOV

ZÁRUKY

TUPAI LINE  KLIKY Z MOSAZI A SLITINY

TI - MELODY - RT NP

TI - SUPRA - RT NP 

TI - DEDOS - RT OCS

TI - CINTO - RT TITAN

TI - GORDO - RT TITAN

TI - SQUARE - RT OCS

TI - MELODY VARIO - RT OC TI - BIG VARIO - RT NP TI - LINHA 3 VARIO - RT OCS

TI - LINHA 3 VARIO - HR NP TI - LINHA 5 VARIO - HR OCS TI - LINHA 3 SW1 - HR TITAN

VARIO VARIO VARIO

VARIO

U označení VARIO je možnost vyměnitelných výplní (PRYSKYŘIČNÉ NÁLEPKY, ABS HRANA, POVRCH DVEŘÍ)

VARIO

Doporu
čujeme

ke dveřím
 Vasc

o door
s

TI – MELODY VARIO – RT WS

VARIO



            61

Kl
ik

y

4

Doporu
čujeme

ke dveřím
 Vasc

o door
s

Doporu
čujeme
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Zamek antywłamaniowy 
klasa 4,  
bolce antywyważeniowe

Bezpečnostný zámok triedy 4 
ENV, bezpečnostné čapy

Komplet obsahuje
• krídlo
• zárubňu vyhotovenú v rovnakom lamináte – imitácia dreva
• priezor (variant)

OPTIMAL – Oceľové zosilnené dvere

OPTIMAL Plné, Orech

 OCEĽOVÉ ZOSILNENÉ DVERE

Dvere OPTIMAL sú zhotovené z európskych komponentov a sú odolné  
proti prevádzkovým podmienkam v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou  
a rozdielom teplôt.

tri tŕne proti vysadeniu

vystužený trojprvkový záves

hlavný viacčapový zámok triedy 4 ENV

horný zámok, viacčapový

OPTIMAL, Plné, Orech

5
ROKOV

ZÁRUKY

TI - LEA - R OGS TI - SOFIA - R NP TI - CARLA - R OLV

UC - DANA - R MP22

UC - TEO - HR MP22

UC - ELIAS - R MP5

UC - UNO - HR MP1

UC - PERLA - R MP1

UC - PERLA - HR MP5

URFIC LINE  KLIKY Z HLINÍKU

FO - MILLY - R EPR OCS

FO - ASTI - HR OC/OCS/OC

FO - FAN - R OGS

FO - DIAMOND - R EPR 
OCS/OC/OCS

FO - MONZA - HR EPR OCS

FO - CARINA 2 - R OLV

FO - FOGLIO - R EPR NP

FO - GABRI - HR EPR NP

FO - LAURA 2 - R ONS

FROSIO LINE  KLIKY Z MOSAZI A SLITINY

MP - FAVORIT - HR 3SM - BN MP - APOLO - HR 3SM - SB MP - FAVORIT - R 3SM - BN

MP - SPIRIT - R - NP/OC

MP - CYNTHIA - HR - T/OC

FO - ASTI - R - OC

MP - JASPER - HR - T/OC FO - SOLIS - R - OC

FO - ASTI - HR - NP

MP - HOLLY - HR - NP/OC

FO - MILLY - R - BS

NOVINKA

MP - CYNTHIA - HR - NP

AVUS ONE SMART

AVUS ONE

MP - HOLLY - HR - NP

LUCIA SMART

LUCIA

FO - NAXOS - HR - NP

R8 ONE SMART

R8 ONE

WC zamykání je vložené v krčku kliky. Kování je možné montovat na klasické i magnetické zámky.

MP - BISKIT - HR - NP/OC

ke dveřím
 Vasc

o door
s

TI – OLEANDRO – R 7s BS HIT – AS – PINA – HR 7s – OCS AT – ROSA- R 7S - OCS

FRAGOLA – AS – ALORA – R 7s – OCS
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K ATA LO G  P R O D U K T Ů

Tento katalog má informační charakter.
Použité fotografie a dekory se mohou mírně lišit od skutečnosti.

Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a části je zakázáno.
Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou.

Veškeré změny a chyby vyhrazeny.


