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Zabýváme se výrobou, prodejem a montáží interiérových, pro-
tipožárních a celodřevěných dveří. Součástí nabídky jsou i ko-
vání všech druhů a typů. Díky nejnovějším CNC technologiím 
používaných při výrobě dosahujeme vysoké kvality a efektivity. 
Při výrobě jsou používány pouze vysoce jakostní materiály. Naše 
výrobky našly uplatnění u individuálních stavebníků, řemeslníků 
i obchodních řetězců.

Ve svých návrzích se snažíme uplatňovat progresivní trendy 
současného designu. Neustupujeme však od prověřených výrob-
ních tradic a původních vzorů. Jsme schopni zajistit a materiálově 
obsáhnout širokou škálu typů, povrchů, různorodých výplní, 
kování a doplňků. Vize a představy našich zákazníků nás posunují 
vpřed. Naši specialisté jsou připraveni řešit náročné představy 
a navrhovat odpovídající řešení. Současně nezáleží na tom, zdali 
se jedná o moderní interiér nebo rekonstrukci, při které je kladen 
požadavek na přizpůsobení použitých materiálů původním pod-
mínkám. To vše zajišťujeme při udržení nejvyšší kvality, rychlosti 
dodávek a montáže. Všechny naše výrobky vyrábíme v prvotřídní 
jakosti, která je garantována certifikátem kvality dle normy ISO 
9001. Vybrané typy dveří dále certifikujeme v  akreditovaných 
zkušebnách. Součástí nabízeného zákaznického servisu je kom-
plexní poradenská činnost a veškeré související služby. 

Team CARMAN-DOORS

JSME RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE VÝROBOU 
A DODÁVKAMI DVEŘNÍCH KŘÍDEL. NAŠÍ PRIORITOU 
JE POSKYTNOUT KVALITNÍ VÝROBEK S MAXIMÁLNÍM SERVISEM 
ZÁKAZNÍKOVI. VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE JSOU PROVĚŘENY 
DESÍTKAMI LET ZKUŠENOSTÍ V DANÉM OBORU.

CA R M A N-D O O R S, s.r.o.

DVEŘE S DUŠÍ PŘÍRODY
představujeme Vám naše nové označení 
kvality českých dveří s masivním dřevěným 
rámem CARMAN-DOORS
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Tento výrobek v sobě nese duši přírody, 
ale je vyráběn v souladu se současnými 
trendy moderního bydlení.  

VYSOKÉ POŽADAVKY KLADENÉ NA 
NÁS NAŠIMI ZÁKAZNÍKY V OBLASTI 
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
A POUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH MA-
TERIÁLŮ NÁS MOTIVOVALI K VÝVOJI 
TĚCHTO EXKLUZIVNÍCH DVEŘÍ, KTERÉ 
JSME NOVĚ ZAŘADILI DO NAŠEHO 
PORTFOLIA. 

DÝHOVANÉ DVEŘE

novinka
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VSTUPNÍ DVEŘE 
S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY
BYTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU URČENY K ZABEZPEČENÍ 
BYTŮ, KANCELÁŘÍ A DALŠÍCH PROSTOR, KDE JE VYŽADOVÁNA 
ZVÝŠENÁ OCHRANA.

Nabídku speciálních dveří CARMAN-DOORS doplňují dveře bezpečnostní 
PBD a dveře s bezpečnostními prvky. Řada dveří PBD vychází z konceptu 
PDU, který rozšiřuje o další úroveň užití. Celá řada PBD je odzkoušena pro 
užití do prostor, ve kterých je vyžadováno použití požárních uzávěrů EW 
nebo EI. Nabízí tedy zákazníkovi vyšší užitné vlastnosti a míru bezpečí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o požární uzávěr, je nutné při jeho montáži 
postupovat v souladu s legislativními požadavky. Dveře musí být umístěny 
do schváleného typu zárubně s požadovanou požární odolností. 

V naší nabídce najdete bezpečnostní dveře odolnosti PBD RC2, PBD RC3.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

             

PBD RC3
Dveře s nejvyšší mírou ochrany v naší nabídce. Standard předchozích 
výrobků je u tohoto výrobku zvýšen celoobvodovým rámem z tvrdého 
dřeva, vnitřními ocelovými výztuhami a masivními závěsy. PBD RC3 jsou 
dodávány v setu se zárubní pro zazdění. Dveře jsou klasifikovány jako 
EI/EW 30 DP3 + RC3.

3bezpečnostní dveře



Dbáme na to, aby komponenty našich výrobků pocházely od tuzemských 
výrobců. Snažíme se také minimalizovat dopravní vzdálenosti, tím 
podporovat místní výrobce a snižovat zátěž na životní prostředí. Proto 
například používáme dřevo z Beskyd. Dlouhodobě investujeme do výrob-
ních technologií, které nám umožňují vyrábět efektivněji s menší potře-
bou elektrické energie. Neustupujeme však od prověřených výrobních 
tradic a původních standardů. 

Našim zákazníkům nabízíme komplexní servis, jehož součástí je odborná 
poradenská činnost, technické konzultace, zpracování cenových nabídek, 
zaměření stavebních otvorů, doprava, montáž a následný servis. Neustále 
sledujeme vývoj legislativy a spolupracujeme s autorizovanými inženýry, 
a to nejen v oblasti požárních uzávěrů. Z těchto důvodů jsme schopni 
poskytovat služby vysoce kvalifikovaného personálu. Součástí naší práce 
je také pořádání odborných školení a seminářů.

JSME RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST A  VŠECHNY NAŠE PRODUKTY 
VYRÁBÍME V ČESKÉ REPUBLICE.

“SLUŽBY NA VYSOKÉ ÚROVNI“. MOTO, KTERÉ JE SOUČÁSTI
NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE.

ZÁRUKA KVALITY

ČESKÝ PRODUKT

SLUŽBY

VŠECHNY NAŠE VÝROBKY VYRÁBÍME V PRVOTŘÍDNÍ JAKOSTI, 
JEJ ÍMŽ ZÁKLADEM STÁLE ZŮSTÁVÁ MASIVNÍ SMRKOVÝ RÁM 
DVEŘÍ.

Výběrové smrkové a dubové dřevo získáváme z blízkých lesů a jeho kva- 
litu neustále prověřujeme. Stejně tak provádíme kontroly kvality všech 
dodávaných materiálů. Cílem našeho snažení je výrobek, který slouží již 
mnohým generacím. Standardy systémů řízení kvality garantuje i certifi- 
kace naší firmy dle standardů normy ISO 9001. Naše výrobky dále ceti- 
fikujeme v akreditovaných zkušebních laboratořích. Zvyšování kvality 
našich produktů je pro nás prvořadým úkolem.
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V návrzích výrobků uplatňu-
jeme progresivní trendy 
současného designu.

Naše výrobky najdete pouze 
u prověřených dodavatelů, 
kteří jsou schopni zajistit 
vysokou odbornou úroveň 
prodeje.

Naše výrobky prověřujeme 
na toxicitu a únik těkavých 
látek. Díky tomu jsou vhodné 
pro použití i v domácnostech 
s malými dětmi.

Všechny tyto zásady dodržu-
jeme, protože jim věříme. 
Veškerou naši snahu a píli 
dáváme našim produktům
a Vám, našim zákazníkům.

Zůstáváme věrni tradičním 
trvanlivým materiálům 
a prověřeným postupům 
výroby.

Každý klient má jiné potřeby,
které dokážeme zrealizovat.

Dveře vnímáme vždy jako 
součást nábytku.

Dřevěný rám z Beskyd vždy 
jako standard.

Výběrový materiál pochází 
od prověřených dodavatelů. 
Vysoká úroveň vstupní, 
mezioperační a výstupní 
kontroly jsou pro nás 
samozřejmostí.

Odborný personál, který je 
schopen pomoci s realizací 
již od fáze projektu.

DESIGN

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

BEZPEČNOST

SPOKOJENOST

TVOŘENO PŘÍRODOU

POCTIVÁ PRÁCE

VÝROBA NA MÍRU

CIT PRO DETAIL

KVALITA

KOMPLEXNOST
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NAŠE DESATERO
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Naše nabídka obsahuje velkou škálu povrchových materiálů,  které              
se od sebe liší odolností nebo nároky na údržbu. Povrchovou úpravu 
je vhodné vybírat podle toho, jak budou dveře namáhány. Musí totiž 
každodenně odolávat stovkám dotyků, rozdílům teplot a mechanickému 
namáhání. Povrch dveří doporučujeme vybírat s ohledem na celkový 
vzhled interiéru. Vhodné je vytvořit kontrast mezi dveřmi a podlahou, ale 
zachovat stejnou strukturu dřeva. Naši nabídku povrchů tvoří MDF, FÓLIE, 
CPL, CPL 3D,  CPL 3D PREMIUM, HPL, DÝHA a FINISH RAL. 

KOVÁNÍ
Kliky a dveřní lišty významně dotváří celkový vzhled dveří. Materiály proto 
volte v souladu s dalšími interiérovými prvky.

DVEŘNÍ KŘÍDLA TVOŘÍ SPOLU S OBLOŽKOVÝMI ZÁRUBNĚMI VÝRAZNÝ INTERIÉROVÝ PRVEK. PŘEDSTAVY UŽIVATELŮ O VZHLEDU 
INTERIÉRŮ BÝVAJÍ VĚTŠINOU ZCELA ODLIŠNÉ. 

Před samotnou koupí našich dveří doporučujeme pečlivě zvážit veškeré 
aspekty, kterými jsou zejména:
 - orientace vůči světovým stranám a dopad slunečního svitu,
 - barevné provedení podlah, stěn a stropů,
 - rozmístění a povrchy nábytku a doplňků,
 - frekvence pohybu osob,
 - zvýšená možnost poškození povrchu dveří např. psy nebo dalšími        
   domácími mazlíčky.

Na základě uvedených kritérií doporučujeme vybírat typ dveří, povrcho-
vou úpravu, druh výplní, provedení klik a požadavky na bezpečnost. Naše 
dveře jsou ve svém základu tvořeny masivním dřevěným rámem, který 
zajistí svým uživatelům dlouhodobou funkčnost.

Orientace dveřního křídla je určo-
vána dle pozice závěsů. Pokud 
stojíme před dveřním křídlem 
a otevíráme jej směrem k sobě, 
a závěsy máme na levé straně, 
dveře označujeme jako levé. 
Pokud jsou závěsy na pravé 
straně, jedná se o dveře pravé. 

ORIENTACE OTOČNÉHO DVEŘNÍHO 
KŘÍDLA

VŠE, CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O DVEŘÍCH, 
NEŽ ZAČNEME S VÝBĚREM

PIKTOGRAMY POUŽITÉ V KATALOGU 
Označují vlastnost výrobku. Užitý piktogram znamená, že určitá vlastnost 
nebo úprava je u daného výrobku dostupná. Vysvětlení uvedeno na 
poslední straně katalogu.

DRUHY DVEŘNÍCH KŘÍDEL
Základním a nejrozšířenějším dru-
hem dveřního křídla jsou dveře 
otočné polodrážkové.

Současným trendem v oblasti dveř-
ních křídel jsou dveře bezfalcové 
doplněné obložkovou nebo skrytou 
zárubní. Hodí se zejména do čistých 
až minimalistických interiérů. Dveře 
téměř splývají s povrchem stěn. 
Jedná se o velmi elegantní řešení. 
Doporučujeme tyto dveře doplňo-
vat magnetickým zámkem.
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STAVEBNÍ OTVOR A ZÁRUBNĚ
Důležitým prvkem dveří jsou také 
zárubně, které slouží k upevnění 
dveřního křídla v otvoru. V interi-
éru již mohou být instalovány 
kovové zárubně. V tomto případě 
není nutné stavební otvor 
upravovat. Pokud Vám stávající 
zárubně již nevyhovují, tak lze 
situaci řešit pomocí moderního 
obkladu (OKZ) bez dodatečných 
stavebních úprav. V případě, 
že Váš interiér teprve dokonču-
jete, můžete si zvolit obložkovou 
zárubeň, která vytvoří s novým 
dveřním křídlem jednotný kom-
plet. Stavební otvor pro obložko-
vou zárubeň musí být kompaktní, 
začištěný a zvětšený o 12cm 
v jeho šířce a 6cm na výšku.

6 vše o dveřích



7otázky

OTÁZ KY P Ř E D N Á K U P E M

POTŘEBUJI DVEŘE PRO KOMERČNÍ
NEBO SOUKROMÝ ÚČEL?

JAKÉ ROZMĚRY DVEŘÍ
POTŘEBUJI?

S JAKOU VÝPLNÍ DVEŘE
POTŘEBUJI?

POTŘEBUJI DVEŘE
VČETNĚ ZÁRUBNĚ?

JAKÝ CHCI VE DVEŘÍCH 
ZÁMEK A KOVÁNÍ?

CHCI DVEŘE DO INTERIÉRU
NEBO DVEŘE SPECIÁLNÍ?

CHCI DVEŘE S POLODRÁŽKOU
NEBO BEZ POLODRÁŽKY?

JAKOU CHCI POVRCHOVOU
ÚPRAVU DVEŘÍ?

ZÁRUBEŇ POTŘEBUJI OCELOVOU 
NEBO DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU?
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U dveří pro komerční využití se předpokládá využití 
materiálu, které odolává vysoké zátěži a opotřebení. Dveře 
pro soukromý účel jsou navrhovány s větším důrazem na 
jejich estetické vlastnosti a celkový soulad s interiérem 
domácnosti. 

Dnešní moderní trend přeje světlu a eleganci vyšších dveří. 
Je tedy možné poptávat i nestandardní rozměry. Interiérové 
dveře nabízíme ve standardních rozměrech dle normy ČSN 
v jednokřídlovém nebo dvoukřídlovém provedení. Průchozí 
výška je standardně 197 cm nebo 210 cm pro vyšší dveře.  
Jednokřídlové dveře vyrábíme standardně v průchozí šířce 
60, 70, 80, 90 cm případně 100 a 110 cm. Dvoukřídlové 
dveře mají průchozí rozměr 125, 145, 165 nebo 185 cm. 
Samozřejmostí je úprava dveří dle přání zákazníka.

Výplň dveří výrazně ovlivňuje jejich kvalitu a trvanlivost. 
Má zásadní vliv na bezpečnost, ale i komfort ve smyslu 
menší zvukové prostupnosti. Základní provedení dveří 
obsahuje papírovou voštinu. Zákazníci mohou vybírat mezi 
variabilním množstvím alternativních výplní. 

Je vždy potřeba určit, pro jaký účel a pro jaké dveřní křídlo 
je potřeba zárubeň použít. U technických dveří  požárních 
uzávěru či speciálních dveří, může být předepsán typ  
zárubní, které je potřeba dodržet pro platnost certifikátu.

Celkový estetický vzhled dveří utváří nemalou měrou 
také kliky a kování. Naši nabídku doplňuje velké množství 
dveřního kování v mnoha stylech tak, abychom vyhověli 
náročným požadavkům našich zákazníků.  

Nové interiérové dveře dokáží zásadně proměnit 
vaše bydlení. Mimo svou estetickou funkci, plní dveře 
také další požadavky. Jedná se na příklad o schopnost 
odolávat ohni až do 900 °C, nebo zabraňovat vloupání 
po dobu až 15 minut. 

Hrana dveří může být v klasickém a nejrozšířenějším 
provedení s polodrážkou (falcem), která vytváří viditelnou 
profilovanou hranu po obvodu křídla. Při zavření dveří poté 
křídlo vystupuje do prostoru vůči zárubni. Moderním 
a elegantním řešením je křídlo bez polodrážky (bezfalcové). 
Dveře mají naopak hladkou hranu, která při jejich zavření 
tvoří se zárubní jednotnou elegantní rovinu.  Bezfalcové 
dveře jsou elegantní variantou interiérových dveří. 

Při výběru povrchové úpravy dveřního křídla, je nesmírně 
důležité nezapomenout na celkový design a koncept 
interiéru. Dveře jsou totiž společně s podlahami jeho nej-
důležitějším prvkem. Pro méně exponované prostory mohou 
zákazníci volit mezi základními povrchovými úpravami, např. 
fólie a CPL laminát. Dveře do prostor se zvýšenou zátěží 
doporučujeme vyrábět v provedení s HPL lamináty. Naši 
nabídku doplňují designové prémiové povrchové úpravy, 
jako jsou dýhované povrchy nebo finish RAL.

Důležitou součástí dveří jsou jejich zárubně. Stejně jako 
dveřní křídlo, i zárubně jsou důležitým designovým prvkem 
v interiéru. Interiérové dveře lze usadit i do stávajících oce-
lových zárubní, ovšem při rekonstrukcích je současný trend 
výměna ocelových zárubní za zárubně obložkové.  
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TYPY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

plné

s nalepovací lištou

s vloženou plnou 
výplní

s prosklením

alfa.
str. 10-11

beta.
str. 12-13

gama.
str. 14-15

delta.
str. 16-17

zéta.
str. 18-19

příslušenství
str. 31-40

vstupní
bezpečnostní
str. 2-3
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kappa.
str. 22-23

lambda.
str. 24-25

sigma.
str. 26-27

omega.
str. 28-29

palubkové 
dveře
str. 30

éta.
str. 20-21

obsah
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL
FÓLIE
F. RAL
HPL
DÝHA

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, 
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku RAL

na poptávku

na poptávku

11

01 03 04 11 12

INTERIÉROVÉ DVEŘE
alfa.     ŘADA ALFA JE NAVRŽENA PRO VELKOU SKUPI-
NU ZÁKAZNÍKŮ UPŘEDNOSTŇUJÍCÍCH PŘÍJEMNÝ A LEHKÝ 
VZHLED. MODELY DVEŘÍ V TÉTO ŘADĚ VÁS J ISTĚ OSLOVÍ. 
JE TO VOLBA TÉMĚŘ PRO KAŽDÝ INTERIÉR A DÍKY PŘÍZNIVÉ 
CENĚ I PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA.

alfa.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

alfa. 01
CPL buk pór
alfa. 03
FINISH RAL

alfa. 01

CPL 3D dub halifax

alfa. 03
CPL dub přírodní
alfa. 03
CPL 3D dub autentic
alfa. 11
CPL 3D hacienda černá
alfa. 12
CPL olše

g.f.

a.



b. c. d. e.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE

beta.

02 04 11 12 22

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

beta. 12
CPL 3D jasan pískový
beta. 03
FINISH RAL

beta. 22
CPL 3D whitewood 
beta. 02 
CPL 3D wenge
beta. 04
CPL třešeň 
beta. 11
CPL buk pór
beta. 12
CPL javor

g.f.

03

beta.     DVEŘE VHODNÉ PRO VŠECHNY DRUHY INTERI-
ÉRŮ. JEDNODUCHOST A KVALITA ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ 
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ S DŮRAZEM NA DETAIL VÁS
OSLOVÍ U KAŽDÉHO TYPU TÉTO ŘADY. 

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL
FÓLIE
F. RAL
HPL
DÝHA

SKLO
STANDARD
NA PŘÁNÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, 
mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné,
screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový, 
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku RAL

na poptávku

na poptávku



d.b. c. e.

ga
m

a.
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03 04 21 22

gama.     TATO ŘADA JE SESTAVENA JAKO CELOSKLENĚ-
NÁ. VELKÉ PLOCHY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ PŘEMĚNÍ TVÁŘ
DVEŘÍ. ŘADA GAMA SE DOSTÁVÁ DO POPŘEDÍ ZÁJMU DÍKY 
SVÉ VARIABILITĚ A JEMNOSTI. 

gama. 03
CPL dub přírodní
gama. 04
CPL ořech
gama. 04 
CPL třešeň
gama. 22
CPL olše
gama. 22
CPL 3D dub sukatý

gama.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

gama. 21
CPL 3D dub bardolino
gama. 21
FINISH RAL

f. g.

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL
FÓLIE
F. RAL
HPL
DÝHA

SKLO
STANDARD
NA PŘÁNÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, 
mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné,
screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku RAL

na poptávku

na poptávku



b. c. d. e.

de
lta

.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
delta.    JEDNODUCHOST A ELEGANCE JSOU NEJVĚTŠÍ 
PŘEDNOSTÍ TÉTO PRODUKTOVÉ ŘADY, KTERÁ ODKAZUJE 
NA DESIGN TŘICÁTÝCH LET. OVĚŘENÉ MODELY SE STÁLE VÍCE 
ZTOTOŽŇUJÍ S PŘEDSTAVAMI O SOUČASNÉM MODERNÍM 
BYDLENÍ. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

delta. 05
FINISH RAL
delta. 14
FINISH RAL

delta. 06
FINISH RAL
delta. 01
CPL 3D hacienda černá
delta. 02
FINISH RAL 
delta. 03
CPL 3D wenge
delta. 04
CPL šedá

delta.

f. g.

01 02 03 04 05 06

1411

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL
FÓLIE
F. RAL
HPL
DÝHA

SKLO
STANDARD
NA PŘÁNÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, 
mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné,
screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku RAL

na poptávku

na poptávku



b. c. e.d.

zé
ta

.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
zéta.     ŘADA NOVĚ VYTVOŘENA Z MODELŮ, KTERÉ 
BYLY KONSTRUOVÁNY NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ. 
SPECIFICKÉ TVARY PROSKLENÍ NEBO VÝPLNĚ VYTVÁŘÍ
Z MODELŮ ŘADY ZÉTA NABÍDKU PRO TY, KTEŘÍ HLEDAJÍ 
NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

zéta. 04
CPL bílá
zéta. 04
FINISH RAL

zéta. 02
FINISH RAL
zéta. 01
CPL dub přírodní
zéta. 02
CPL 3D dub autentic
zéta. 03
CPL 3D woodline creme
zéta. 03
CPL 3D dub sukatý

zéta.

01 02 03 04

             

f. g.

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL
FÓLIE
F. RAL
HPL
DÝHA

SKLO
STANDARD
NA PŘÁNÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, 
mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné,
screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku RAL

na poptávku

na poptávku



20

ét
a.

b. c. d. e.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
éta.     CELÁ KOLEKCE BYLA NAVRŽENA VE SPOLUPRÁCI 
S NAŠIMI DESIGNÉRY A TECHNIKY VE SNAZE DOSÁHNOUT 
MAXIMÁLNÍHO UŽITKU PRO ZÁKAZNÍKA, S OHLEDEM NA 
SOUČASNÉ MATERIÁLOVÉ A ESTETICKÉ TRENDY.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

éta. 08
CPL 3D dub autentic
éta. 12
CPL bílá

éta. 01
CPL 3D hacienda černá
éta. 05
CPL 3D hacienda černá
éta. 03
CPL 3D dub sukatý
éta. 06
CPL 3D dub sukatý
éta. 07
CPL 3D dub autentic

éta.

a.

f. g.

01 02 03 04 05 06

13 14

120807 09 10 11

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL

DALŠÍ
SKLO
LIŠTA

satinato, float čirý

hliník přírodní nebo broušený

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

šedá, bílá, ořech, třešeň, dub, buk pór, javor



22

b. c.

ka
pp

a.

d. e.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
kappa.    PLOCHA DVEŘÍ VHODNĚ DOPLNĚNÁ JEMNÝM 
HLINÍKOVÝM PROUŽKEM JE NOVÝM ŘEŠENÍM PRO TY, KTERÝM 
SE LÍBÍ MODERNÍ INTERIÉR. VYBERTE SI VODOROVNÉ NEBO 
SVISLÉ PROVEDENÍ, POČET HLINÍKOVÝCH LIŠT A JEJ ICH UMÍS-
TĚNÍ TAK, ABY ODPOVÍDALY VAŠEMU VKUSU.

f.

g.

kappa. 02
CPL šedá
kappa. 02
CPL ořech

kappa. 05
CPL 3D hacienda černá
kappa. 01
CPL třešeň
kappa. 05
CPL 3D wenge
kappa. 04
CPL  javor 
kappa. 03
CPL platina bílá

kappa.

01 02 03

a.

b.

c.

d.

e.

04 05

f. g.

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL

LIŠTA
STANDARD
 

hliník broušený, hliník přírodní

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá
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b. c. d. e.

la
m

bd
a.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
lambda.    NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ FRÉZOVANÝCH 
LINEK PŘINESE DO VAŠEHO DOMOVA NOVÝ PRVEK. V KOMBI-
NACI S BARVAMI PODLE VAŠEHO VÝBĚRU VHODNĚ DOPLNÍ 
VÁŠ INTERIÉR. MŮŽETE SI VYBRAT NEJEN ZE ŠIROKÉ NABÍD-
KY BAREV RAL, ALE I POVRCHŮ -  VYSOKÝ LESK, MAT NEBO 
POLOMAT.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

lambda. 03
FINISH RAL 
lambda. 03
FINISH RAL 

lambda. 01
FINISH RAL 
lambda. 01
FINISH RAL 
lambda. 02
FINISH RAL 
lambda. 02
FINISH RAL 
lambda. 03
FINISH RAL 

lambda.

01

dekory na dveřním křídle lze vyrobit dle libovolného 
provedení (dekory uvedeny pouze pro příklad)

02 03

g.f.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
F. RAL dle vzorkovníku RAL

a.
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sig
m

a.

b. c. d. e.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
sigma.    MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILÁ KOMBINACE PŘÍROD-
NÍCH MATERIÁLŮ DŘEVA A SKLA PŘISPĚJE K NEUVĚŘITELNÝM 
HRÁM SVĚTEL A STÍNŮ VE VAŠEM INTERIÉRU. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

sigma. 03
CPL javor 
sigma. 03
CPL 3D dub bardolino

sigma. 01
CPL dub přírodní
sigma. 01
CPL 3D dub autentic
sigma. 01
CPL buk pór
sigma. 02
CPL 3D dub sukatý
sigma. 02
CPL 3D jasan pískový

sigma.

01 02 03

f. g.

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL

DALŠÍ
SKLO
LIŠTA

satinato, float čirý

hliník přírodní nebo broušený

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

šedá, bílá

POZNÁMKA Dveře lze vyrobit pouze ve variantě otočné.

Model 01 má dřevěný rám široký 20 cm, a to ve 
všech možných šířkách dveřního křídla.

Model 02 má sklo z pohledové šířky 25 cm, a to ve 
všech možných šířkách dveřního křídla. 



28

d. e.c.b.

om
eg

a.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
omega.    ZPĚT DO SOUČASNOSTI SE VRACÍ KOLEKCE 
OMEGA SVÝM ŠARMEM A INTELIGENTNÍM POJETÍM. TUTO 
ŘADU TVOŘÍ MODELY S MAXIMÁLNÍM PROSKLENÍM, JEJ ICHŽ 
ELEGANCE POVZNESE KAŽDÝ INTERIÉR. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

omega. 07
CPL 3D dub sukatý
omega. 08
CPL 3D woodline creme

omega. 04
CPL 3D hacienda černá
omega. 01
CPL 3D wenge
omega. 01
CPL dub sukatý
omega. 04
CPL ořech
omega. 06
CPL 3D dub autentic

omega.

01 04 05 06 07 08

g.f.

a.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CPL 3D PREMIUM 

CPL 3D

CPL
FÓLIE
F. RAL
HPL
DÝHA

SKLO
STANDARD
NA PŘÁNÍ 

kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, float čirý

kůra bronz, činčila bronz, satinato, krizet čirý, 
mastercarre, bezpečnostní čiré, bezpečnostní mléčné,
screen, flutes čirý, spotlyte, flutes matný

dub halifax 

hacienda černá, bílá pór, woodline creme, dub 
authentic, dub bardolino, wenge, jasan pískový,
driftwood, whitewood, dub sukatý

ořech, třešeň, dub, buk pór, javor, bílá, šedá

bílá, javor, dub, buk, olše, třešeň, bříza lulea, ořech

dle vzorníku RAL

na poptávku

na poptávku
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PLÁŠŤ

 VÝPLŇ

PA L U B KOV É DV E Ř E
LIDÉ JE POUŽÍVAJÍ OD NEPAMĚTI.
JSOU VYROBENY KLASICKÝM ZPŮSOBEM S VYSOKÝM PODÍ-
LEM RUČNÍ PRÁCE. KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ KUS TĚCHTO DVEŘÍ 
JE NAPROSTÝM ORIGINÁLEM A UNIKÁTEM, KTERÝ MÁ SVOU 
OSOBITOST.

03
masiv
04
masiv

01
masiv
02
masiv

POZNÁMKA

dveře je možné usadit do 
dřevěné rámové zárubně

a.

b.

c.

d.

d.a. b. c.

pa
lu

bk
ov

é 
dv

eř
e

SKLO
STANDARD  kůra čirá

01 02 03 04

palubky (modely 1, 2, 3, 4,) 

sklo tl. 4 mm (modely 3, 4 )
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BLADE P1500 HR BB / CH
CH chrom lesklý
Rozeta BB, PZ, WC

VISION HH001 
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

VISTA P639 HR
CH-SAT chrom matný
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO UFO H 1891R
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

FUSION HR H 1619S / XR
XR inoxchrom 
Rozeta BB, PZ, WC

VISION HH001 HR
E matná nerez  
Rozeta BB, PZ, WC

INNER P660
CH-SAT/E matná nerez 
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO GULF H 1894 HR
E matná nerez 
Rozeta BB, PZ, WC

ARIA P710 HR
CH chrom lesklý
Rozeta BB, PZ, WC

GULF HH010
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LEAF P1520 HR
CH chrom lesklý
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO DARA ECONOMIC BA Z1862
CH-SAT matný chrom
Rozeta BB, PZ, WC

TUKEQ02 HR
CH-SAT chrom matný
Rozeta BB, PZ, WC

ALA IH 051
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

JOIN Q925 HR
CH-E chrom nerez
Rozeta BB, PZ, WC

pr
em

iu
m

op
tim

um
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KLIKY  

kliky

ALFA IH040 HR
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

ATLAS HA 170 HR
NI-SAT-MAT matný nikl  
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO CUBOID HR H 1682 
E matná nerez
mosaz
Rozeta BB, PZ, WC

LISA H1231 M3
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

LOREDANA 
LN leštěná nerez 
Rozeta BB, PZ, WC

TAVIRA HA 101 HR 
NI-SAT-MAT matný nikl  
Rozeta BB, PZ, WC

LEKO WAY BA 23080
CH-SAT matný chrom
Rozeta BB, PZ, WC

DUO HR H 1355 M3
E matná nerez 
Rozeta BB, PZ, WC

TURN HX8505 HR
CH lesklý chrom
Rozeta BB, PZ, WC

COOL P 1701 HR 
NI-SAT-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

MONICA P 120
CH-P chrom perla
Rozeta BB, PZ, WC

KLESO H 1735S 
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

RACE P1601 HR
NI-SAT-MAT matný nikl
Rozeta BB, PZ, WC

DUO H 1355 M3
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

BRAVO P941
ABR mosaz platinová
Rozeta BB, PZ, WC

KLESO HR 1735FL
E matná nerez
Rozeta BB, PZ, WC

st
an

da
rd
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Obložková zárubeň je vhodným řešením pro dveře jak s polodrážkou, 
tak pro bezpolodrážkové. Polodrážkové zárubně jsou nejpoužívanějším 
typem obložkových zárubní.  Jsou určené pro všechny varianty nejběžněji 
používaných dveří s polodrážkou. V místě, kde se dveřní křídlo zavírá 
do zárubně, je na dveřích i zárubni drážka. Díky tomuto provedení překrý-
vá dveřní křídlo zárubeň o šířku drážky do prostoru, do kterého se dveře 
otevírají. 

V bezpolodrážkovém provedení je drážka pouze na zárubni. Jedná se 
o velmi elegantní řešení, kdy je celé křídlo dveří vsazeno do zárubně 
a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Dveře zapadají hladce a tiše 
do zárubně. Malá spára má po celém obvodu stejnou šířku, což působí 
velmi elegantně a moderně.

Jedná se o vhodné řešení pro případ, kdy chcete změnu z tradičního 
kovového provedení zárubně. Jednoduchým způsobem získáte sladění 
zárubně s novými dveřmi a nový moderní vzhled interiéru. Mezi největší 
výhody patří montáž bez bourání a zásahu do interiéru bytu.

Obklady ocelové zárubně jsou vyráběny pro tyto rozměry dveří:
- Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
- Dvoukřídlé: 125, 145, 160/ 197 cm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)
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ZÁRUBNĚ

Tradiční zárubně jsou viditelné 
z obou stran a běžně se spojují 

„na pokos“.  To znamená, že v je-
jích rozích vidíte ostrý úhel (45°). 

Modernější variantou jsou zárub-
ně se spojem „na tupo“.   Laicky 
řečeno je spoj jednotlivých dílů 
kolmo na sebe. Zárubně mají 
v obou případech elegantní 
vzhled a je pouze na Vás, 
které provedení si vyberete.

Široká nabídka nejběžněji 
prodávaných ocelových zárubní 
se dělí na zárubně pro zazdění 
a pro dodatečnou montáž. Jejich 
povrchová úprava je nabízena 
v provedení černý plech (většinou 
s přepravním nátěrem), komaxit 
nebo v pozinkovaném provedení.

SPOJ ZÁRUBNĚ

OCELOVÁ (KOVOVÁ)
ZÁRUBEŇ PRO 
ZAZDĚNÍ

ZÁRUBEŇ DODÁ DVEŘNÍ- 
MU KŘÍDLU TU PRAVOU 
PODOBU A ELEGANCI. 
DOTVÁŘÍ DOJEM NEBO 
MŮŽE BÝT VÝRAZNÝM 
DESIGNOVÝM PRVKEM 
MÍSTNOSTI. 

Zárubně je nutné posuzovat 
z pohledu účelu a funkce. 
Pro výběr vhodného řešení 
je důležité zodpovězení násle- 
dujících otázek:

- volba typu zárubně 
 (obložková, ocelová),

- typ dveří (polodrážkové, bez-  
 polodrážkové),

- šířka a druh zdiva,
- průchozí šířka a výška,
- přesah zárubně do podlahy  
 nebo napojení podhledu,

- charakter a typ závěsů,
- předpokládaný způsob, 
 osazení.
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DVEŘNÍ VÝPLŇ

Ztužená papírová voština je běžně 
používaná stabilizační výplň mezi 
konstrukcí křídla a vlysem dveřního 
křídla. Je vytvořená ze speciálně 
tvrzeného papíru poskládaného do 

tvaru včelích pláství (velikost ok je 25 mm). Šestiboká struktura pláství 
zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké hmotnosti a tedy 
snadné manipulace. 

PAPÍROVÁ VOŠTINA

Odlehčená (děrovaná) dřevotřís-
ková deska vyhovuje běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé 
konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto výplní jsou nepoměrně těžší a 
mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD) DUTÁ

Žáruvzdorná deska pro výrobu požárních 
dveří. Je vyrobena
z expandovaného vermikulitu 
a speciálního pojiva, které zabez-
pečuje vysokou odolnost proti 
vysoké teplotě do 1300 °C 

a teplotním šokům. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná 
azbestová, skleněná nebo minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a 
mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým 
odporem a nízkou tepelnou vodivost.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD) PLNÁ

S K LO

VYBERTE SI SKLO PODLE VAŠICH POTŘEB.

Přemýšlejte nejen o tom, zda se Vám určité sklo 
líbí a hodí se k vybraným dveřím. Zamyslete se 
také nad funkcí jednotlivých místností, do kterých 
dveře umístíte.

NA PŘÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ

kůra bronz

bezpečnostní čiré bezpečnostní mléčnémastercarre

krizet čirý

crepi čiré

STANDARD

float čirý

činčila bronz

činčila čirá

satinato čiré

kůra čirá
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DVEŘNÍ VÝPLŇ LIŠTY

SLOUŽÍ KE SPOJENÍ DVEŘ-
NÍHO KŘÍDLA S VYBRANÝM 
PROSKLENÍM NEBO VÝPLNÍ. 
DOPLŇUJÍ TAK CELKOVÝ 
VZHLED DVEŘÍ.

Zasklívací lišty používáme vždy 
s povrchovou úpravou, ve které 
jsou provedeny dveře (v případě 
povrchové úpravy CPL nebo 
fólie). V naší nabídce však najde-
te také lišty ozdobné a dekora-
tivní. Tyto lišty jsou nalepovací 
nebo hliníkové. 

Hliníkové lišty dodáváme s povr-
chovou úpravou hliník přírodní 
nebo hliník broušený.

typ Z - pro povrchy upravené fólií
typ OMEGA - převážně pro povr-
chy CPL nebo jako zapuštěná 
(skrytá)

ZASKLÍVACÍ LIŠTA
1- TYP Z                
2 -TYP OMEGA    

NALEPOVACÍ 
LIŠTA

HLINÍKOVÁ LIŠTA 
HB- BROUŠENÁ    
HP- PŘÍRODNÍ      

Lišta může být zakončena 
rádiusem nebo mít pravý 
úhel.

1 2

dveřní zarážka dřevěný práh

zavírač dveří kukátko

DOPLŇKY

JEDNÁ SE O ESTETICKÉ 
NEBO FUNKČNÍ DOPLNĚNÍ 
DVEŘÍ. DOPLŇKY ZVÝRAZŇU-
JÍ NEBO DOPLŇUJÍ VZHLED 
DVEŘÍ. SOUČASNĚ ROZŠIŘUJÍ 
MOŽNOSTI DVEŘÍ O POŽA-
DAVKY NA BEZPEČNOST
A POHODLÍ UŽIVATELE.

Doplňky, které se starají o pohodlí 
uživatele, jsou dveřní kování, 
zavírač dveří, stavěč dveří a práh 
dveří. Na vyšším bezpečí se podílí 
panikové dveřní kování a dveřní 
kukátko. Vítanými pomocníky 
se stávají elektromechanické 
nebo elektromotorické zámky, 
které v kombinaci se zapojením 
do řídicích systémů budov 
významně rozšíří možnosti dveří.

S K LO

NA PŘÁNÍ

STANDARD
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FINISH RAL
Velmi moderní designové řešení pro zákazníky, kteří hle-
dají stylové barevné provedení dveří. Všechny nabízené 
modely interiérových dveří lze opatřit polyuretanovým 

nástřikem. Samozřejmostí je možnost nástřiku i pro dveře 
celodřevěné. Nejvhodnější odstín barvy 

si můžete vybrat ze širokého 
vzorníku barev RAL. Vyšší 

investice 
do této povrchové úpravy se 
Vám odmění v podobě luxus-
ního a kompaktního vzhledu. 

Podle příslušného modelu 
dveří je možné zvolit povrcho-

vou úpravu v provedení vysoký 
lesk, polomat, mat.

DÝHA
Zastupuje tradiční přírodní materiály, které jsou luxusní 

a estetické. Nevýhodou je vyšší náročnost na údržbu a 
případné poškození.

HPL LAMINÁT
Vysokotlaký laminát s tloušťkou materiálu 0,8 mm, který 

odolá mecha-
nickému poškození i oděru a snadno se udržuje. Předsta-

vuje vhodnou variantu pro extrémně zatěžované prostory 
- např. školy, nákupní střediska, zdravotnická a sportovní 

zařízení, výrobní prostory.

MDF
Představuje ekonomicky dostupné řešení v podobě 

dřevovláknité desky bez povrchové úpravy, kterou lze 
dále upravovat. Povrch

 je vhodný pro standardní použití, popřípadě jako základ 
pro další povrchové zpracování.

TYPY POVRCHŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naše nabídka obsahuje velkou škálu povrchových 
materiálů, které se od sebe liší odolností nebo nároky na 
údržbu. Povrchovou úpravu je vhodné vybírat podle toho, 
jak budou dveře namáhány. Musí totiž každodenně odolá-

vat stovkám dotyků, rozdílům teplot a mechanickému 
namáhání. Povrch dveří doporučujeme vybírat s ohledem 

na celkový vzhled interiéru. Vhodné je vytvořit kontrast 
mezi dveřmi a podlahou, ale zachovat stejnou strukturu 
dřeva. Naši nabídku povrchů tvoří MDF, FÓLIE, CPL, CPL 
3D, HPL, DÝHA a FINISH RAL. V naší nabídce naleznete 

exkluzivně také 4 nové povrchy.

RAL

CPL 3D LAMINÁT
Povrchová úprava CPL laminátu 

s výraznou strukturou, která věrně 
napodobuje přírodní dřeviny. Není ná-

ročný na údržbu jako klasické dřevěné 
dveře, díky čemuž je mezi klienty velmi 

oblíbený.

CPL LAMINÁT
Dekorativní, melaminovou pryskyřicí 

potažený materiál na bázi dřeva, který 
se snadno udržuje, navíc je odolný proti 

mechanickému poškození, slunečnímu 
záření i vlhkosti. Díky svým vlastnostem 

je doporučován do různých interiérů, 
kde se můžete setkat s větší zátěží.  CPL 

laminát je ideální pro rodinné domy 
či byty obývané dětmi nebo domácími 

mazlíčky. Své místo si však najde 
i v kancelářích a průmyslu.

ořech

driftwood

bílá

třešeň

dub sukatý

dub halifax

javor

42 dekory

FÓLIE
Cenově dostupný materiál s naka-
šírovanou hladkou fólií imitující 

strukturu dřeva. Provedení s dobrým 
poměrem cena a kvalita. Fólie je vhod-
ná pro interiérové dveře do rodinných 

domů a bytů.

CPL 3D PREMIUM
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE PLOCHA, KTEROU VIDÍME. NEJČASTĚJI ROZHODUJE PŘI 
VÝBĚRU DVEŘÍ. ROZHODUJÍCÍ JSOU NEJEN MECHANICKÉ VLASTNOSTI DVEŘÍ 
A JEJ ICH FUNKCE,  ALE JEJ ICH POVRCHOVÁ ÚPRAVA A CELKOVÝ DESIGN. 

PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ JE TAKÉ ROZHODUJÍCÍ 
DESIGN  INTERIÉRU. 

javor

woodline cremewhitewood

buk pór

ořech šedá

dub bardolíno

wengedub authentichacienda černá

jasan pískový

dub přírodní

olšetřešeň

bíláMDF

bukdub sonoma

bříza lulea

bílá



CHYBY TISKU A TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU 
VYHRAZENY. VŠECHNY UVEDENÉ DEKORY JSOU 
REPRODUKCE A MŮŽOU SE NEPATRNĚ LIŠIT OD 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ

WWW.CARMAN-DOORS.CZ

FACEBOOK / CARMANDOORS
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CARMAN-DOORS, s.r.o.   

 OSTRAVA - PORUBA 708 00    
 WWW.CARMAN-DOORS.CZ

Katalog je pouze informativnТho charakteru. 
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