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Kolekce dveří pro bydlení
Kolekcia dverí pre bývanie
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LIFTLIFT3/4 skLo 1/3 skLo PLné

MoDEL 3/4 skLo A 1/3 skLo DUB MonACo 3

vERTE basIC PLUs

TRIo

NOvINKa

DOsTUPNÉ baREvNÉ ODsTÍNY / DOsTUPNÉ FaRbY

NOVÝNOVÝ NOVÝ

DUb  
MONaCO 2

DUb  
MONaCO 1

DUb  
MONaCO 3
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Moderní profil ráMečKu
ModernÝ profil ráMčeKA

SKlo „činčilA“
SKlo „činčilA”

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. rám včetně výplně je oboustranně 
opláštěný lakovanou Hdf deskou. Horní a obě boční hrany jsou olepeny okra-
jovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří.

ROZMĚRY
• Jednokřídlé: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
• dvoukřídlé:  “120” – “200”

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ
• Tři čepové závěsy standard
• Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro 

cylindrickou vložku
• Sklo: vzor „činčila“

ZÁRUBEŇ
• Konstantní zárubeň o šířce 100 mm
• obložková zárubeň

KRYCÍ LIŠTY PRO KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ
• Šířka lišty 60 mm řez pod úhlem 90°

ČTVRT LIŠTY
• rozměr: 12 x 22 mm, délka 2150 mm

UPOZORNĚNÍ
• Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokon-

čeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, plovoucí 
podlahy, dlažba apod.)

PŘÍPLATKY
• Ventilační výřez, mřížka nebo ventilační otvory i a ii řady
• rozměr „100“ v křídle
• rozměr „100“ v zárubni
• příprava ke zkrácení (60 mm)
• Sklo matné tvrzené – 1/3 sklo
• Sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
• Sklo matné tvrzené – trio, lift

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ – ROZSAh ŠÍŘKY STĚNY
NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA  – ROZSAh ŠÍRKY STENY 
• A 75 ÷ 95 
• B 95 ÷ 115
• C 120 ÷ 140
• d  140 ÷ 160
• e 160 ÷ 180
• f  180 ÷ 200
• G  200 ÷ 220
• H 220 ÷ 240
• i  240 ÷ 260
• J  260 ÷ 280
• K 280 ÷ 300

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ  
S KRYCÍMI LIŠTAMI
PEVNÁ ZÁRUBŇA  
S KRYCÍMI LIŠTAMI 

KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást”. rám spolu s výplňou 
sú obložené obojstranne lakovanou doskou Hdf.
Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla. 

ROZMERY
• Jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
• dvojkrídlové: „120” ÷ „200”

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA
• Tri čapové závesy štandard
• Zámok: na bežný kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre  

cylindrickú vložku
• Sklo: vzor „činčila”

ZÁRUBŇA
• Zárubňa s konštantnou šírkou 100 mm
• nastaviteľná zárubňa

OBLOŽKOVÉ LIŠTY
• Šírka líšt 60 mm rez pod uhlom 90°

ŠTVRŤ LIŠTY
• rozmer: 12 x 22 mm, dĺžka: 2150 mm

UPOZORNENIE
• Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne doko-

nčenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) A hotovými podla-
hami (napr. parkety).

PRÍPLaTKY
• Ventilačný výrez, mriežka alebo ventilačné otvory i a ii rady
• rozmer „100“ v krídle
• rozmer „100“ v zárubni
• príprava na skrátenie (60 mm)
• Sklo matné tvrdené – 1/3 sklo
• Sklo matné tvrdené – 3/4 sklo
• Sklo matné tvrdené – trio, lift

60 - 100 120 - 200
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LIFT2/3 SKlo S ráMečKeM1/3 SKlo S ráMečKeM3/4 skLo1/3 skLoPLné

Model plné A 1/3 SKlo S ráMečKeM, ořeCH

vERTE basIC

NOvINKa

DOsTUPNÉ baREvNÉ ODsTÍNY / DOsTUPNÉ FaRbY

bUKBIAłY
bIELa JABLOŇ

NOVÝ
NOVÁ

OŘECh
ORECh
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60 - 100 120 - 200

KlASiCKÝ profil ráMečKu
KlASiCKÝ profil ráMčeKA

profil ráMečKu dVeří Se SKleM, SZyBA „CHinCHillA”
profil MedZiSKlenneJ MrieŽKy, SKlo „činčilA”

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň dveří tvoří „voština“. rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakova-
nou Hdf deskou. Horní a obě boční hrany jsou olepeny okrajovou páskou ve 
stejné barvě jako povrch dveří. Zasklívací lišty (z pVC) v barvě dveří.

ROZMĚRY
• jednokřídlé: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
• dvoukřídlé: „120” ÷ „200”

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ
• Tři čepové závěsy standard
• Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylin-

drickou vložku
• Sklo (vzor: “činčila“)

ZÁRUBEŇ
• konstantní zárubeň o šířce 100 mm
• obložková zárubeň

KRYCÍ LIŠTY PRO KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ
• šířka lišt: 60 mm
• řez pod úhlem 90°

ČTVRT LIŠTY
• rozměr: 12x22 mm, délka 2150 mm

UPOZORNĚNÍ
• Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně do-

končeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, 
plovoucí podlaha, dlažba atd.).

PŘÍPLATKY
• Ventilační výřez, mřížka nebo ventilační otvory i a ii řady
• rozměr „100“ v křídle
• rozměr „100“ v zárubni
• příprava ke zkrácení (60 mm)
• Sklo matné tvrzené – 1/3 sklo
• Sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
• Sklo matné tvrzené – trio, lift

KONŠTRUKCIA KRÍDLA
Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást”. rám spolu s výplňou 
sú obložené obojstranne lakovanou doskou Hdf.
Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla. 
Medzisklenné mriežky (z pVC) sú vyrobené vo farbe krídla.

ROZMERY
• jednokrídlové: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
• dvojkrídlové: „120” ÷ „200”

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA
• 2 čapové závesy štandard
• 3 závesy v krídle s rozmerom „100“
• zámok: na bežný kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú 

vložku
• sklo: vzor „činčila”

ZÁRUBŇA
• zárubňa s konštantnou šírkou 100 mm
• nastaviteľná zárubňa

OBLOŽKOVÉ LIŠTY 
• šírka líšt 60 mm rez pod uhlom 90°

ŠTVRŤVALČEKY
• rozmer: 12 x 22 mm, dĺžka: 2150 mm

UPOZORNENIE
• Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne 

dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými 
podlahami (napr. parkety).

PRÍPLaTKY
• Ventilačný výrez, mriežka alebo ventilačné otvory i a ii rady
• rozmer „100“ v krídle
• rozmer „100“ v zárubni
• príprava na skrátenie (60 mm)
• Sklo matné tvrdené – 1/3 sklo
• Sklo matné tvrdené – 3/4 sklo
• Sklo matné tvrdené – trio, lift

60 - 100 120 - 200

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ – ROZSAh ŠÍŘKY STĚNY
NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA  – ROZSAh ŠÍRKY STENY 
• A 75 ÷ 95 
• B 95 ÷ 115
• C 120 ÷ 140
• d  140 ÷ 160
• e 160 ÷ 180
• f  180 ÷ 200
• G  200 ÷ 220
• H 220 ÷ 240
• i  240 ÷ 260
• J  260 ÷ 280
• K 280 ÷ 300

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ  
S KRYCÍMI LIŠTAMI
PEVNÁ ZÁRUBŇA  
S KRYCÍMI LIŠTAMI 
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MoDEL 6 MoDEL 6MoDEL 4MoDEL 3MoDEL 1

Model 3, nuGáT CHerry 
Model 3, nuGáT CHerry

vERTE FOREs

PLné

3
MEChANICKÁ  

TŘÍDA 

3. MEChANICKÁ TŘÍDA; AKUSTIKA 32DB; ZÁMEK 2. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY
MEChANICKÁ TRIEDA 3 *; AKUSTICKÉ 32 DB; ZÁMOK PROTI VLÁMANIU TRIEDA 2

DOsTUPNÉ baREvNÉ ODsTÍNY vYsOKá KvaLITa PCv FóLIE (TýKÁ SE POUZE KŘÍDLA) 
DOSTUPNÉ FARBY VYSOKO KVALITNEJ POVRChOVEJ ÚPRAVY – PVC IMITÁCIA DREVA (POVRChOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA)

aKUsTIKa

36 db

NUGáT  
TMavÝ

NUGáT 
CLassIC

NUGáT 
ChERRY

NOVÝ
NOVÁ

NOVÝ
NOVÁ

bUb ZLaTÝ OŘECh
ORECh NUGáT 

NOVÝ
NOVÁ
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KONSTRUKCE KŘÍDLA
rám křídla je vyhotoven z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva. Výplň 
křídla tvoří plná a dutinková dřevotříska s dodatečně zesílenými rámy z 
překližky. rám včetně výplně je oboustranně opláštěný deskou Hdf.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ
• ocelová zárubeň
• práh z nerez oceli (90 mm)
• Tři zesílené čepové závěsy
• Bezpečnostní trny proti vysazení
• Kukátko (na výběr)
• dva zámky

ROZMĚRY
• „80”, „90”, „100“

ZÁRUBEŇ
• ocelová rohová zárubeň s ostěním 80 mm, je vyrobena z ocelového ple-

chu oboustranně pozinkovaném o tloušťce 1.2 mm, zárubeň je práškově 
lakována na odstín bílý (rAl 9016), šedý (rAl 7047), krémový (rAl 1001), 
hnědý (rAl 8028) a antracit „struktura“ (rAl 7024). Zárubeň je vyráběná 
pro osazení na úroveň: “0” a “-30”.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA
rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Výplň krídla tvorí plná 
a dutinková drevotriesková  doska, dodatočne spevnená vnútorným rámom z 
preglejky. rám je spolu s výplňou obojstranne obložený doskou Hdf.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ
• Kovová zárubňa
• prah z nerezovej ocele (90 mm)
• 3 zosilnené čapové závesy
• Bezpečnostné tŕne
• Kukátko (voliteľné)
• dva zámky 

ROZMERY
• „80”, „90”, „100“

ZÁRUBŇA
• rohová kovová zárubňa, s profilom o šírke 80 mm, vyrobená z oceľového 

plechu, obojstranne pozinkovaná s hrúbkou 1.2 mm, práškovo lakovaná vo 
farbách: biela (rAl 9016), sivá (rAl 7047), krémová (rAl 1001), hnedá 
(rAl 8028), antracit „štruktúra” (rAl 7024). Zárubňa je vyrábaná pre osa-
denie na úrovne: „0” a „-30” (pre zaliatie do podlahy).

MonTáŽ BeZ dodATečnÝCH 
KoTVíCíCH eleMenT

MonTáŽ HMoŽdinKAMiMonTáŽ nA HMoŽdinKy MonTáŽ BeZ dodATočnÝCH 
KoTViACiCH prVKoV

PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNĚ PRÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNE

80 - 100 třída 3

dVA ZáMKy 2. BeZpečnoSTní Třídy
dVA ZáMKy proTi VláMAniu Triedy 2

KVAliTní práH Z nereZ oCeli  
V KoMpleTu Se ZáruBní ZdArMA
VySoKo KVAliTnÝ prAH Z nereZoVeJ oCele  
V KoMpleTe So ZáruBŇou ZAdArMo

ZeSílená KonSTruKCe Křídel foreS
SpeVnená KonŠTruKCiA KrídlA foreS

roHoVá KoVoVá ZáruBeŇ
roHoVá KoVoVá ZáruBŇA

BeZpečnoSTní Trny proTi VySAZení
BeZpečnoSTné Tŕne proTi  
VySAdeniu
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TABULKY ROZMĚRů DVEŘÍ / MONTÁŽNÉ ROZMERY DVERÍ

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / PEVNÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE FORES / ZÁRUBŇA KOVOVÁ PRE DVERE FORES

Současný katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v 
porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. 
Firma PORTA KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny 
technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.Uvedené informace jsou platné ve chvíli kdy jsou 
zveřejněny. Věechny ostatní materiály tímto pozbývají platnosti.
UPOZORNĚNÍ! S ohledem na požívanou technologii tisku prezentovaného produktu, se může nabízený 
sortiment lišit, v porovnání s originálem. 

Tento katalóg produktov nepredstavuje ponuku v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka, ani 
poskytovanie v zmysle ustanovenia, článok 4, Zákona zo dňa 27.07.2002 o podrobných podmienkach 
zákazníckeho predaja. Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. si vyhradzuje právo vykonať (bez 
predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženej 
záruky, ako aj špecifikácie produktov. 
UPOZORNENIE! Vzhľadom na použitú techniku tlače sa môže farba prezentovaného produktu odlišovať 
od skutočných farieb povrchových úprav.

* použití kovového prahu zmenší rozměr oW o 16 mm.
* použitie kovového prahu zníži uvedený rozmer oW o 16 mm.

8-10 mm 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN +STN)

TYP ZÁRUBNĚ ROZMĚR 
ROZMER ss hs Ds s0 h0 Os OW sb hb sZ hZ Ts/W

KonSTAnTní ZáruBeŇ 
peVná ZáruBŇA

60 648

1985 40

715

2030

606

1971

694

2015

804

2007

+20 / +10

70 748 815 706 794 904

80 848 915 806 894 1004

90 948 1015 906 994 1104

100 1048 1115 1006 1094 1204

oBloŽKoVá ZáruBeŇ  
nASTAViTeĽná ZáruBŇA

60 648

1985 40

685

2015

606

1971

650

1993 

750

2043 

+20 / +10

70 748 785 706 750 850

80 848 885 806 850 950

90 948 985 906 950 1050

100 1048 1085 1006 1050 1150

TYP ZÁRUBNĚ ROZMĚR 
ROZMER ss hs s0 h0 sZ hZ Ds

FoREs

80 848

1985

880

2010

910

2023 4090 948 980 1010

100 1048 1080 1110

ss  – Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
hs – Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
Ds – Tloušťka dveřního křídla
s0 – Šířka otvoru ve zdi připravené pro osazení zárubně
h0  – Výška otvoru ve zdi připravené pro osazení zárubně,  
  měřeno od úrovně dokončené podlahy
Os – Šířka v profilu zárubně 
OW – Výška v profilu zárubně (měřena od úrovně dokončené podlahy)
sb  – Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
hb  – Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
sZ  – Celková šířka zárubně, rozměr včetně krycích lišt
hZ  – Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
Ts/W  – přípustná tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve zdi

Všechny rozměry jsou uvedeny v [mm].

ss –  Celková šírka dverného krídla (spolu s polodrážkami)
hs  –  Celková výška dverného krídla (spolu s polodrážkou) 
Ds  –  Hrúbka dverného krídla
s0 –  Šírka otvoru v stene, pripraveného na osadenie zárubne 
h0  –  Výška otvoru v stene, pripraveného na osadenie zárubne,  
  merané od výšky dokončenej podlahy 
Os  –  Svetlá šírka zárubne 
OW –  Svetlá výška zárubne 
sb  –  Šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt 
hb  –  Výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
sZ  –  Celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
hZ  –  Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
Ts/W  – prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene

Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch [mm].

www.vertedoors.eu


