
OTVORTE DVERE NOVÝM PRÍBEHOM



Otvorte dvere novým príbehom

Môžu to byť zábavné, dojemné, vážne a občas 
aj neveselé príbehy, veď taký je sám život.

V detskej izbe, kde sa po večeroch cibrí veľká 
násobilka, a  nie vždy to ide úplne hladko. 
V  kuchyni sa sem-tam niečo nepodarí, aj 
slávnostná večera sa môže pripáliť. V obývacej 
izbe pri večerných správach niekedy ujde aj 
silnejšie slovo.

A  potom prídu príbehy, ktoré sa za Vašimi 
dverami odohrajú zdanlivo nenápadne, ale 
budete si ich pamätať celý život. Prvý večer 
v  novom byte jete pizzu zo škatule, pretože 
taniere nie a  nie nájsť. Chvíľa, keď si domov 
prinesiete šteňa. Prvýkrát Vás v  noci prebudí 
plač Vašej dcéry. Zoznámite sa so susedmi, 

ktorí Vám prinesú bábovku, a  Vy zistíte, že 
majú skvelý zmysel pre humor.

Všetkým týmto príbehom smelo a  bez obáv 
otvoríte dvere dokorán. Budeme radi, keď to 
budú práve dvere značky SOLODOOR, ktoré 
Vás budú týmito príbehmi sprevádzať. Veď aj 
ony sú vyrobené na celý život.

Otvorte dvere novým príbehom, malým aj 
veľkým dobrodružstvám u Vás doma.

Na stránkach tohto katalógu sa začína písať Váš nový príbeh.
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Ako pracovať s katalógom

Tento produktový katalóg by Vám mal poslúžiť ako prehľadné portfólio dverí a zárubní SOLODOOR, z ktorých 
si môžete vyberať pri zariaďovaní svojho interiéru. Vzhľadom na množstvo ponúkaných produktov nemusí ísť 
o rýchlu záležitosť.

Aký postup teda odporúčame pri výbere pravých dverí pre Vás?

Prelistujte si katalóg.
Uvidíte, ktoré modelové rady Vás zaujmú na prvý pohľad.

Vyberte si finalistov.
Zúžte výber na niekoľko konkrétnych modelov, ktoré Vás najviac oslovili.

Zvoľte si najvhodnejší povrch dverí pomocou výklopnej strany, ktorú nájdete na začiatku 
katalógu. Na zadných stranách katalógu si vyberte sklo a ďalšie príslušenstvo.

Vyhľadajte najbližšieho predajcu.
Najjednoduchšie ho nájdete, ak navštívite webovú lokalitu www.solodoor.cz.

Osobne navštívte predajcu, ktorý s Vami prediskutuje
Váš výber a so všetkým Vám odborne poradí.

Dajte si dvere a zárubne namontovať odborníkmi s certifikátom na montáž 
výrobkov SOLODOOR a získajte predĺženú 5-ročnú záruku.

Veríme, že s dverami SOLODOOR budete spokojní. O ich kvalite svedčí okrem iného niekoľko certifikátov, 
ktoré sme získali v oblasti bezpečnosti, pôvodu aj ekológie.
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Tu sa začína náš príbeh...

Príbeh dverí SOLODOOR sa začína písať v  Pošumaví, vo výrobnej hale v  meste Sušice. Kým dvere 
skončia v  sklade, pripravené pre zákazníka, prejdú doslova kus cesty. Vďaka najmodernejším 
nemeckým a  talianskym strojom získajú dvere správne tvary, hrany a  rozmery. Časť cesty 
však absolvujú aj v  rukách našich zamestnancov. Napriek supermodernej technológii totiž 
niektoré operácie, ako je napríklad zasklievanie alebo kompletizácia rámových dverí, stále 
najlepšie zvládnu práve šikovné ruky našich zamestnancov. A  my sme na to náležite pyšní. 
Príbeh „našich“ dverí sa končí v  okamihu, keď ich odovzdáme montážnikom na cestu  
k Vám. Zároveň sa v tej chvíli začína písať dôležitejší príbeh. Je to Váš príbeh s dverami SOLODOOR.

... a tu sa začína ten Váš.
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... a tu sa začína ten Váš.

Ďalšie príbehy našich dverí sú v  rukách každého z  Vás  
a  my si vážime každý z  nich. Môžeme Vám sľúbiť, že sa 
za našimi dverami budete cítiť skutočne doma. Bude to 
pre Vás miesto odpočinku, bezpečia a pohodlia. Sme radi, 
že môžeme byť pri tom a že Vám môžeme pomôcť otvoriť 
dvere Vašim novým príbehom. 
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SOLO PREMIUM
KOLEKCIA
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DVERE VERTIGO 3, POVRCH SOLO MATRIX – RIMINI, SKLO SATINATO
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MODELOVÝ RAD

VERTIGO

Atraktívne interiérové dvere Vertigo disponujú robustnou 
rámovou konštrukciou, vďaka ktorej sú pevné a stabilné. 
Sú to najvariabilnejšie interiérové dvere – dostupné 
v  mnohých modeloch kombinujúcich skladbu kaziet 
a zasklenia. Všetky modely majú veľmi moderný dizajn. 
Vďaka jedinečnej kombinácii kazetových a zasklených 
plôch vyniknú v  každom interiéri. Odporúčame 
dvere v  konfigurácii s  oblou hranou, ktorá je v  tomto 
modelovom rade veľmi efektná.

Rámová konštrukcia

Oblé hrany sú zárukou elegantného vzhľadu

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

Možno použiť aj ako posuvné dvere
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD VERTIGO

VERTIGO 1 VERTIGO 2 VERTIGO 3

VERTIGO 4 VERTIGO 10 VERTIGO 11

DOSTUPNÉ S POVRCHOM: SOLO MATRIX SOLO 3D CPL
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD VERTIGO

VERTIGO 26 VERTIGO 51 VERTIGO 52

VERTIGO 53 VERTIGO 54 VERTIGO 55

VERTIGO 20 VERTIGO 21 VERTIGO 25
NOVINKANOVINKA
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VERTIGO VARIANT
Dizajnovou aj praktickou zvláštnosťou interiéru sú rámové dvere Vertigo Variant, ktoré ponúkajú netradičné 
možnosti využitia plochy dverí. Dvere tak neslúžia len na otváranie a zatváranie, ale plnia aj veľa ďalších 
funkcií, ktoré oceníte v bežnom živote.

Dvere Vertigo Variant môžete vyberať z týchto modelov dverí Vertigo: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 51 a 52. 
Možno ich doplniť funkčnými prvkami uvedenými v nasledujúcej tabuľke.

Ak sa Vám do chodby nevošlo zrkadlo, môžete dvere vybaviť zrkadlovou doskou a  tento problém  
elegantne vyriešiť.

Deťom môžete kúpiť tabuľovú fóliu čiernej alebo zelenej farby na dvere a tým rozvinúť ich kreativitu, ktorej 
nestačí papier.

Na kúpeľňové dvere môžete nainštalovať praktické háčiky, ktoré môžu byť aj výklopné – poslúžia na 
zavesenie oblečenia, županov či uterákov.

Na umiestňovanie odkazov alebo nákupných zoznamov sa výborne hodí biela umývateľná magnetická 
tabuľa alebo korková doska.

•

•

•

•
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Varianty funkčných prvkov

výklopný háčik hranatý malý

výklopný háčik hranatý veľký

lišta s tromi háčikmi

jednotlivý háčik menší

jednotlivý háčik väčší

polička malá

zrkadlová doska

korková doska

magnetická tabuľa biela umývateľná

tabuľová fólia čierna

tabuľová fólia zelená

1 2 3 4 10 11 20 21 25 26 51 52

profil na zavesenie prvkov

VERTIGO

13



DVERE POLAR 7, SKLO SATINATO
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MODELOVÝ RAD

POLAR

Vďaka snehobielemu lakovanému povrchu a  čistému 
dizajnu tvoria tieto dvere univerzálny interiérový prvok, 
ktorý možno kombinovať s  akýmkoľvek odtieňom 
maľovky, podlahy či koberca. Dvere Polar sa samy 
osebe stanú dizajnovým doplnkom Vášho bytu alebo 
domu. Jemné línie drážok podčiarkujú minimalistický 
vzhľad dverí a  dopĺňajú ich celkovú eleganciu. Biely 
lak aplikovaný hneď v  troch vrstvách je vytvrdený 
v  UV tuneli. Preto sa dvere Polar vyznačujú skvelými 
úžitkovými vlastnosťami a odolnosťou.

Exkluzívne viacvrstvové lakovanie s vysokou odolnosťou

Ekologicky šetrný výrobok

Drevotriesková výplň v štandarde

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

Snehobiela farba kombinovateľná s každým interiérom
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POLAR PLNÉ POLAR 1 POLAR 4

POLAR 5 POLAR 7 POLAR 8

POLAR 9

KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD POLAR

NOVINKA

POLARDOSTUPNÉ S POVRCHOM:
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD POLAR

DVERE POLAR 4
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DVERE SONET 1, POVRCH CPL – GAŠTAN HORSKÝ, SKLO SATINATO
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MODELOVÝ RAD

SONET

Dvere Sonet sú vďaka dokonalej harmónii skla a dreva 
noblesné a  neprehliadnuteľné. Súčasťou konštrukcie 
je 8  mm bezpečnostné sklo – vďaka tomu získavate 
záruku odolnosti a bezpečia aj vo veľmi frekventovaných 
priestoroch. Môžete si vybrať hneď z niekoľkých druhov 
pieskovaných skiel, a tak urobiť svoje dvere jedinečnými.

Elegantný a výborne kombinovateľný vzhľad

Bezpečnostné sklo na zasklených modeloch

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I
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SONET 1 SONET 2

KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD SONET

SONET 21

DOSTUPNÉ S POVRCHOM: SOLO MATRIX SOLO 3D CPL

VZOR 1 VZOR 2 VZOR 3 VZOR 4 VZOR 5 VZOR 6 VZOR 7

VZORY PIESKOVANÝCH SKIEL MODELU SONET 1:
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD SONET

DVERE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA, SKLO VZOR 2
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DVERE ELEGANCE 1, POVRCH SOLO MATRIX – RIMINI PRIEČNY
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MODELOVÝ RAD

ELEGANCE

Zmes zvolených materiálov – prírodných dekorov 
dreva v  kombinácii s  kovom a  so  sklom – dodáva 
týmto dverám nádych luxusu. Dvere Elegance Vás 
zaujmú nevšedným vzhľadom. Vďaka vsadeným lištám 
s vertikálnou či horizontálnou orientáciou a rámčekom 
s kovovým efektom sa stanú zaujímavým dizajnovým 
prvkom moderného interiéru.

Drevotriesková výplň v štandarde

Vysoká odolnosť povrchu s imitáciou dreva

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Lišty s moderným kovovým efektom

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I
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ELEGANCE 1 ELEGANCE 2 ELEGANCE 3

ELEGANCE 4

KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD ELEGANCE

ELEGANCE 6

ELEGANCE 7

ELEGANCE 5

NOVINKA

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO MATRIX SOLO 3D CPL
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD ELEGANCE

DVERE ELEGANCE 6, POVRCH SOLO 3D – TABACCO, SKLO SATINATO
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DVERE LINIE 1, POVRCH SOLO 3D – CREMELINE/ORECH
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MODELOVÝ RAD

LINIE

Dvere modelového radu Linie reprezentujú netradičné 
spojenie vybraných dekorov obľúbených povrchov 
SOLO 3D  a  CPL v  kombinácii s  drevenými prúžkami. 
Vďaka tejto kombinácii im nechýba nápad ani vkus 
a hodia sa do všetkých typov interiéru.

Drevotriesková výplň v štandarde

Vysoká odolnosť povrchu s imitáciou dreva

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

Lišty s drevinovým dekorom
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LINIE 1 LINIE 2 LINIE 3

LINIE 4

KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD LINIE

LINIE 5 LINIE 6

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO 3D – VO VŠETKÝCH POVRCHOCH OKREM EBENU ORECHNOVINKA

POVRCH DREVINOVÝCH PÁSIKOV:

CPL – LEN JELŠA, RUMUNSKÁ ČEREŠŇA A DUB ROYALNOVINKA EBEN
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD LINIE

DVERE LINIE 6, POVRCH SOLO 3D – CREMELINE/EBEN, SKLO SATINATO
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DVERE SIMA 11, POVRCH SOLO 3D – PÍNIA, SKLO SATINATO
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MODELOVÝ RAD

SIMA

Moderné dvere, ktoré Vás okamžite zaujmú jedinečným 
remeselným detailom – zapustenými rámčekmi pri 
zasklení. Vďaka nemu dvere nielen skvelo vyzerajú, ale 
ponúkajú aj nemalé praktické výhody. Nestane sa Vám 
napríklad, že by ste si pri prechádzaní cez dvere zachytili 
odev, a  tak si zničili oblečenie či dokonca samotné 
dvere. Gazdinky určite ocenia jednoliaty povrch dverí, 
ktorého údržba je úplne bezproblémová.

Drevotriesková výplň v štandarde

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

Zapustený rámček 
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SIMA 1 SIMA 2

SIMA 11 SIMA 12

KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD SIMA

SIMA 21 SIMA 22

SOLO MATRIX SOLO 3D

Detail 
zapusteného 

rámčeka

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:
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KOLEKCIA SOLO PREMIUM MODELOVÝ RAD SIMA

DVERE SIMA 2, POVRCH SOLO 3D – DRIFTWOOD
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ŠTANDARD
KOLEKCIA
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DVERE CRISTAL CRO31P – PIESKOVANÉ
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MODELOVÝ RAD

CRISTAL

Tieto dvere sú celosklenené, a teda dokonale prepúšťajú 
svetlo. Hodia sa najmä tam, kde potrebujeme opticky 
spojiť rozdelené priestory alebo miestnosti a kde chceme 
mať maximum svetla. Sú vyrobené z bezpečnostného 
skla širokého 8  mm, rozhodne sa teda nemusíte báť 
o vlastnú bezpečnosť ani bezpečnosť svojich blízkych. 
Na výber máte z niekoľkých variantov – môžete si vybrať 
čistý, jednoduchý dizajn a  decentné zdobenie alebo 
popustiť uzdu svojej kreativite a  zaobstarať si dvere 
ozdobené celou škálou ryhovaných či pieskovaných 
motívov.

Celosklenené dvere

Bezpečnostné sklo

Široký výber motívov zasklenia
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD CRISTAL

RYHOVANÉ
EXQUISIT 11

RYHOVANÉ
EXQUISIT 12

RYHOVANÉ
EXQUISIT 16

RYHOVANÉ
EXQUISIT 20

RYHOVANÉ
EXQUISIT 25

ŠTANDARDNÉ
SR 178 BIELA

ŠTANDARDNÉ
SATINATO

ŠTANDARDNÉ
KLAR

ŠTANDARDNÉ
HORIZONT
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD CRISTAL

ŠTANDARDNÉ
BALKEN

PIESKOVANÉ
TOGO

PIESKOVANÉ
LINE 2 N

PIESKOVANÉ
DIAGON

PIESKOVANÉ
CRO31P

PIESKOVANÉ
902-P

DÓZICKÁ ZÁMKA VLOŽKOVÁ ZÁMKAIZBOVÁ ZÁMKA

Vyberte si z variantov špeciálneho kovania (zámka, závesy a kryt spodnej časti závesov). 
Kľučka nie je súčasťou súpravy kovania.

KĽUČKA EV1
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DVERE SOLO 4, POVRCH CPL – RUMUNSKÁ ČEREŠŇA
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MODELOVÝ RAD

SOLO

Rad Solo je nadčasový a  vyberajú si ho najmä 
fanúšikovia rustikálnych interiérov. Typickým znakom 
je vždy rámček špeciálneho tvaru, ktorý je v  hornej 
časti klenutý. Navyše je z  masívneho dreva, čo týmto 
dverám dodáva exkluzívny vzhľad. Na výber máte opäť 
plné aj zasklené varianty, preto sa tieto dvere používajú 
v mnohých slovenských domácnostiach.

Oblé hrany sú zárukou elegantného vzhľadu

Rámčeky z masívu

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

41



SOLO 1 SOLO 3

SOLO 14 SOLO 16

KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD SOLO

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO 4

SOLO 17

FÓLIA – LEN BUK A JELŠACPL – LEN RUMUNSKÁ ČEREŠŇA A JELŠA NOVINKA
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD SOLO

DVERE SOLO 16, POVRCH CPL – JELŠA, SKLO KÔRA ČÍRA
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DVERE GABRETA 1, POVRCH SOLO 3D – DUB PRÍRODNÝ, SKLO SATINATO
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MODELOVÝ RAD

GABRETA

Vďaka elegantnému, jednoduchému a  nadčasovému 
dizajnu patria medzi naše bestsellery. Pre dvere Gabreta 
je typické elegantné spojenie plochy dverového krídla 
a  osobitého tvaru zasklenia v  podobe rovného alebo 
zaobleného pruhu. Zasklené modely možno v  interiéri 
vhodne doplniť plným modelom s kazetovou výplňou.

Oblé hrany sú zárukou elegantného vzhľadu

Elegantné a výborne kombinovateľné vyhotovenie dverí

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I
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GABRETA 1 GABRETA 2

KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD GABRETA

GABRETA 3 GABRETA 9

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO MATRIXNOVINKA CPL FÓLIASOLO 3D
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD GABRETA

DVERE GABRETA 3, POVRCH SOLO 3D – DRIFTWOOD, SKLO SATINATO
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DVERE SONG 26 – DVOJKRÍDLOVÉ, POVRCH CPL – ORECH, SKLO SATINATO
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MODELOVÝ RAD

SONG

Dvere Song sú synonymom moderných a  kvalitných 
interiérových dverí. Na výber sú opäť plné dvere alebo 
dvere so zasklením rôzneho druhu a veľkosti, čo určite 
oceníte pri dotváraní charakteru konkrétnej miestnosti.

Oblé hrany sú zárukou elegantného vzhľadu

Elegantné a výborne kombinovateľné vyhotovenie dverí

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

49



SONG 3 SONG 5 SONG 23

SONG 25 SONG 26 SONG 27

SONG 28

KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD SONG

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

FÓLIANOVINKASOLO 3D CPL
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD SONG

DVERE SONG 5, POVRCH SOLO 3D – EBEN
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DVERE STYL 18, POVRCH SOLO 3D – DUB PRÍRODNÝ
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MODELOVÝ RAD

STYL

Obľúbený modelový rad dverí Styl vyhľadávajú 
zákazníci najmä pre jeho hravú kombináciu zasklených 
a  kazetových rámčekov. Dvere Styl s  úspechom 
využijete v  bytoch a  priestoroch, v  ktorých chcete 
miestnosti spojiť do jedného celku a zároveň zachovať 
požadovanú mieru súkromia.

Elegantné a výborne kombinovateľné vyhotovenie dverí

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I

Oblé hrany sú zárukou elegantného vzhľadu 
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STYL 15 STYL 16

STYL 18 STYL 21

KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD STYL

STYL 17

STYL 28

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

FÓLIANOVINKACPLSOLO MATRIXNOVINKA SOLO 3D
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD STYL

DVERE STYL 17 – POSUVNÉ DO STAVEBNÉHO PUZDRA, POVRCH SOLO 3D – DUB BIELENÝ, SKLO SATINATO
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DVERE KLASIK 5, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA PRIEČNY, SKLO KÔRA ČÍRA
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MODELOVÝ RAD

KLASIK

Dvere Klasik sú najobľúbenejším modelovým 
radom dverí, ktorý spoločnosť SOLODOOR 
vyrába. Už samotný názov napovedá, že ide 
o  dvere s  nadčasovým a  klasickým vzhľadom. Vo 
vyhotovení s  vysokoodolnými povrchmi umožňujú 
bezproblémové využitie vo všetkých bytových  
aj nebytových priestoroch.

Najširšia ponuka povrchov

Oblé hrany sú zárukou elegantného vzhľadu

Možno použiť aj ako posuvné dvere

Už v štandarde vo vyhotovení KLIMA I
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KLASIK PLNÉ KLASIK 1

KLASIK 3 KLASIK 5

KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD KLASIK

NOVINKA
KLASIK 2

KLASIK 7

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

FÓLIASOLO 3D CPLSOLO MATRIX DYHA RAL LAMINÁT 0,8 mm
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KOLEKCIA STANDARD MODELOVÝ RAD KLASIK

DVERE KLASIK 7, POVRCH SOLO MATRIX – RIMINI PRIEČNY, SKLO SATINATO
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ŠPECIÁLNE DVERE
KOLEKCIA
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ŠPECIÁLNE INTERIÉROVÉ DVERE

POŽIARNE ODOLNÉ DVERE

ŠPECIÁLNE INTERIÉROVÉ DVERE

POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE TRIEDY 2

Požiarne odolné dvere (DPO) sú základné špeciálne dvere na zvýšenie bezpečnosti. 
Inštalujú sa tam, kde zákon vyžaduje rozdelenie požiarnych úsekov. Dajú sa využiť aj 
ako základný variant vchodových dverí do bytu. Sú dobrým riešením najmä v prípade, 
že máte obmedzené finančné prostriedky a  akútne potrebujete vstupné dvere do 
bytu.

• Jednokrídlové vyhotovenie – požiarna odolnosť 30 minút.

• Dvojkrídlové vyhotovenie – požiarna odolnosť 30 minút a ochranná lišta falcu.

• Možno dodať v rozšírenom dymotesnom a protihlukovom vyhotovení (pozri str. 65).

• Môžete vyberať z radu certifikovaných doplnkov.

Požiarne bezpečnostné dvere druhej triedy (DPB  2) sú špeciálne certifikované 
dvere, ktoré spĺňajú normu bezpečnostnej triedy 2 (RC2). Dvere teda obstoja pred 
zlodejom, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím základného náradia a fyzického 
násilia. Chráni ich aj viacbodová bezpečnostná zámka s tŕňmi proti vysadeniu.

• Sú určené do oceľovej protipožiarnej zárubne.

• Možno ich dodať aj v protihlukovom vyhotovení.

• Môžete vyberať z radu certifikovaných doplnkov.

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO MATRIX CPL

FÓLIA RAL LAMINÁT 0,8 mm

SOLO 3D DYHANOVINKA

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO MATRIX CPL

RAL LAMINÁT 0,8 mm

SOLO 3DNOVINKA

DYHA
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ŠPECIÁLNE INTERIÉROVÉ DVERE

POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE TRIEDY 3

ŠPECIÁLNE INTERIÉROVÉ DVERE

SÚHRNNÁ TABUĽKA PARAMETROV

Požiarne bezpečnostné dvere tretej triedy (DPB 3) sú špeciálne certifikované 
dvere, ktoré spĺňajú normu bezpečnostnej triedy 3 (RC3). Odolajú zlodejovi, 
ktorý sa ich bude snažiť prekonať pomocou sochora a  ďalšieho ručného 
náradia vrátane mechanickej ručnej vŕtačky. Disponujú tiež viacbodovou 
bezpečnostnou zámkou a súčasťou inštalácie sú aj špeciálne trojdielne pánty 
s integrovanými tŕňmi proti vysadeniu.

• Sú určené do špeciálnej oceľovej zárubne.

• Disponujú spevneným rámom.

• Môžete vyberať z radu certifikovaných doplnkov.

• Dostupné so širokým výberom povrchov.

DVERE POŽIARNE
ODOLNÉ DPO

DRUH POŽIARNEJ
ODOLNOSTI A KONŠTRUKCIE

JEDNOKRÍDLOVÉ/
DVOJKRÍDLOVÉ

DVERE POŽIARNE
BEZPEČNOSTNÉ DPB2 

ÁNO/ÁNO

• EI130/EW30-DP3
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

• EI230/EW30-DP3
OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

ÁNO/NIE

DYMOTESNOSŤ Sa/Sm ÁNO*** NIE

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA - RC2

ZÁKLADNÁ HRÚBKA DVERÍ*  41 MM  41 MM

VZDUCHOVÁ 
NEPRIEZVUČNOSŤ RW ÁNO*** ÁNO***

• EI230/EW30-DP2
OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

*Mení sa v závislosti od vyhotovenia. **Len v obložkovej zárubni. ***Okrem bezfalcového vyhotovenia.

DOSTUPNÉ S POVRCHOM:

SOLO MATRIX CPL

LAMINÁT 0,8 mm

SOLO 3DNOVINKA

RALDYHA
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ŠPECIÁLNA ÚPRAVA

KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III

Dvere KLIMA sú ideálnym riešením na oddelenie 
miestností s  rozdielnou teplotou a  vlhkosťou. Spôsob 
vyhotovenia zaručuje, že sa dvere nezdeformujú pod 
vplyvom vlhka či rozdielnych teplôt na oboch stranách 
– teda že sa neprehnú ani neskrútia.

Dvere sa vyrábajú v troch variantoch:

KLIMA I

KLIMA II

KLIMA III

Základné vyhotovenie dverí KLIMA, ktoré je vhodné napríklad do 
spálne, kde udržiavame teplotu o pár stupňov nižšiu než inde v byte 
či dome. Vo vyhotovení KLIMA I je možné objednať všetky modelové 
rady z tohto katalógu. Vo vyhotovení KLIMA I sa štandardne vyrábajú 
všetky naše dvere, a je teda pre Vás úplne zadarmo.

KLIMA I

Rozdiel teplôt: do 5 °C
Rozdiel relatívnej vlhkosti: do 20 %

Toto vyhotovenie dverí odporúčame do záťažových priestorov alebo 
na oddelenie napríklad garáže a chodby. Zvládnu teplotný rozdiel až 
20 °C a rozdiel vlhkosti až 50 %. Dvere KLIMA III si vyžadujú inštaláciu 
len do oceľovej zárubne.

KLIMA III

Rozdiel teplôt: do 20 °C
Rozdiel relatívnej vlhkosti: do 50 %

KLIMA II sú dvere, ktorých umiestnenie je ideálne napríklad zo 
vstupnej chodby alebo z verandy, kde teplotný rozdiel dosahuje až 
10 °C. Aj rozdiel vlhkosti môže byť až do 35 %. Tieto dvere je nutné 
vsadiť do oceľovej alebo obložkovej zárubne.

KLIMA II

Rozdiel teplôt: do 10 °C
Rozdiel relatívnej vlhkosti: do 35 %
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ŠPECIÁLNA ÚPRAVA

PROTIHLUKOVÉ

ŠPECIÁLNA ÚPRAVA

DYMOTESNÉ

Protihlukové dvere sú správnou voľbou, pokiaľ 
kladiete dôraz na súkromie a  pokoj. Užitočné sú aj 
v miestnostiach, kde sa predpokladá väčší hluk.

Dvere vyrábame v  niekoľkých variantoch s  hlukovým 
útlmom od 27 decibelov do 38 decibelov.

Ich súčasťou je vždy pevný či výsuvný prah a sú vsadené 
do obložkovej alebo oceľovej zárubne s tesnením.

V  protihlukovom variante možno dodať aj požiarne 
odolné dvere či požiarne bezpečnostné dvere druhej 
triedy.

Sú dostupné so širokým výberom povrchov a  vždy sa 
dodávajú ako plné dvere.

Dymotesné dvere spĺňajú náročnú certifikáciu na 
prienik studeným aj teplým dymom. Zabraňujú 
prieniku dymových splodín v takom množstve, ktoré je 
nebezpečné pre ľudské zdravie. Dymotesné dvere sú 
vždy požiarne odolné.

Hodia sa do miestnosti, v ktorej hrozí nebezpečenstvo 
požiaru (napríklad v dielni, kde sa pracuje s otvoreným 
ohňom), alebo na oddelenie únikovej cesty v  prípade 
požiaru.

Odporúčame ich aj ako vstupné dvere do bytových 
priestorov.

Dostupné sú so širokým výberom povrchov, zároveň ide 
vždy o plný model dverí.
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POSUVNÉ DVERE
KOLEKCIA
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POSUVNÉ DVERE

POSUVNÉ DVERE DO GARNIŽE

DVERE POLAR 5, SKLO SATINATO

Posuvné dvere do garniže predstavujú moderný prvok 
interiéru. Otváranie posuvných interiérových dverí si 
nevyžaduje žiadne ďalšie miesto, preto sú tieto dvere 
priestorovo najúspornejšie. Posúvajú sa po pojazdovej 
lište, ktorá je súčasťou garniže upevnenej na stene. 
Posuvné dvere sú bezbariérové, nevyžadujú si inštaláciu 
prahu.

Posuvné dvere si môžete vyberať z  variantov, ktoré sú 
jednokrídlové alebo dvojkrídlové, ktoré sa od seba odsúvajú 
na dve strany. Posuvné dvere Vám pomôžu ušetriť veľa 
miesta a príjemne zvýraznia interiér Vášho bytu.

Výhody posuvných dverí
• Úspora priestoru,
• dvere sú bezbariérové,
• jednoduché a bezhlučné otváranie,
• moderný dizajn, ktorý ozvláštni interiér,
• ZDARMA automatický dojazd dverí.
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POSUVNÉ DVERE

POSUVNÉ DVERE DO STAVEBNÉHO PUZDRA

DVERE VERTIGO 50, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA

Posuvné dvere do stavebného puzdra sú veľmi 
obľúbeným variantom dverových krídel. Spolu 
s obložkovou zárubňou tvoria moderný a praktický prvok 
každého interiéru. Otváranie posuvných interiérových 
dverí do puzdra si nevyžaduje žiadne dodatočné miesto 
(všetko je skryté v stene), a preto je tento variant dverí 
priestorovo najúspornejší. Posúvajú sa po pojazdovej 
lište, ktorá je súčasťou stavebného puzdra v murovanej 
stene alebo sadrokartónovej priečke. Posuvné dvere 
sú tiež bezbariérové, pretože na ich prevádzku nie sú 
nutné vodiace koľajnice na podlahe a nevyžadujú si ani 
inštaláciu prahu. Komplet posuvných dverí do puzdra je 
ZDARMA vybavený automatickým dojazdom dverí. 

Posuvné dvere do stavebného puzdra si môžete 
vyberať z variantov, ktoré sú jednokrídlové, dvojkrídlové 
s  posuvom od seba na dve strany alebo dvojkrídlové 
dvere so zasúvaním za seba. Posuvné dvere Vám 
pomôžu ušetriť veľa miesta a  tiež príjemne zvýraznia 
dizajn interiéru Vášho bytu. 

Výhody posuvných dverí
• Maximálna úspora priestoru,
• dvere sú bezbariérové,
• jednoduché a bezhlučné otváranie,
• moderný dizajn, ktorý zvýrazní interiér,
• ZDARMA automatický dojazd dverí.
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SVETLÍKY
Pomocou dverových svetlíkov môžete opticky zväčšiť 
priestor bytu či domu a  ich umiestnením do interiéru 
súčasne presvetliť priestor za dverami. V poslednom čase 
sa svetlíky stávajú moderným prvkom interiéru, vďaka 
ktorému je možné efektívne pracovať so svetlom.

Ponúkame dva druhy svetlíkov:
• bočné svetlíky, ktoré sú umiestnené po bokoch dverí,
•  nadsvetlíky, ktoré sú umiestnené nad hornou časťou 

dverí.

Oba druhy svetlíkov možno tiež kombinovať – všetky 
kombinácie sú uvedené na protiľahlej strane.

Dverové svetlíky sú vytvorené z  upravenej obložkovej 

zárubne a  vyplnené štandardným alebo bezpečnostným 

sklom. Možno ich kombinovať s  otočnými a  v  prípade 

bočných svetlíkov aj s  posuvnými dverami. Maximálna 

veľkosť stavebného otvoru, do ktorého možno nainštalovať 

dverový svetlík, je 250 cm x 250 cm.
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NADSVETLÍK A BOČNÝ 
SVETLÍK ĽAVÝ

BOČNÝ SVETLÍK ĽAVÝ A PRAVÝ NADSVETLÍK

BOČNÝ SVETLÍK ĽAVÝ BOČNÝ SVETLÍK PRAVÝ

NADSVETLÍK A BOČNÝ
SVETLÍK ĽAVÝ A PRAVÝ

NADSVETLÍK A BOČNÝ 
SVETLÍK PRAVÝ
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OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE
Neoddeliteľnou súčasťou všetkých moderných interiérových dverí sú obložkové zárubne. U nás preto nájdete širokú 
ponuku dverových zárubní, z  ktorých si vyberie aj zákazník s  najvyššími nárokmi na kvalitu, spracovanie a  dizajn. 
Zárubňa SOLODOOR je zárukou dlhodobej úžitkovej hodnoty interiérových dverí.

Výhody obložkových zárubní SOLODOOR:
• kvalitné spracovanie a dokonalý vzhľad,
• výroba vo všetkých ponúkaných povrchoch,
• zárubne a dvere s rovnakou povrchovou úpravou,
• možnosti obloženia stavebného otvoru slepou (tzv. priechodnou) zárubňou.

Tento náš nový typ zárubne v interiéri určite neprehliadnete. 
Ide o  jasnú dizajnovú voľbu pre tých, ktorí sa neboja 
experimentovať a  chcú mať doma niečo výnimočné. Je 
charakteristická netradičným spôsobom napojenia zvislých 
a  vodorovných častí. Zárubne Unico nájdu využitie najmä 
v moderných a trendových interiéroch.

UNICO
ZÁRUBNE INTERIÉROVÝCH DVERÍ

NOVINKA

Pohľad zo záklopovej strany: kolmé napojenie zvislých a vodorovných častí zárubne

Pohľad zo záklopovej strany: detail jemných drážok a napojenie dielov 
zárubne

Ak chcete svoj domov zvýrazniť týmto dizajnovým kúskom, 
môžete ho doplniť akýmikoľvek dverami SOLODOOR, ktoré 
sú v  ponuke s  povrchom SOLO MATRIX a  ktoré osadíme 
špeciálnymi pántmi na inštaláciu do zárubne Unico.

Výhody: 
• moderné a jednoduché línie,
• falcový aj bezfalcový variant,
• dodávané štandardne s magnetickou zámkou.
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Okrem klasického variantu zárubne máme v  ponuke aj 
obložkovú zárubňu s oblou obložkou (s rovným alebo oblým 
ostením). Atraktívna kombinácia oblého ostenia, ktoré 
vymedzuje šírku steny, a  oblej obložky vytvára dokonalé 
spojenie. To vynikne najmä pri použití dverí s oblou hranou, 
pri ktorom hrana dverí harmonicky prechádza do oblej 
obložky. Celkový súlad dverí a  zárubní je tak dokonalý. 
Oblá hrana má v  porovnaní s  klasickou hranou nespornú 
výhodu v  tom, že je oveľa menej náchylná na mechanické 
poškodenie.

OBLÁ ZÁRUBŇA
ZÁRUBNE INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Tento druh obložkovej zárubne využívame špeciálne na bezfalcové dvere. Nedajú sa totiž nainštalovať do klasickej 
falcovej zárubne. Najväčšou výhodou je jednotná rovina zárubní a dverí, keď sú zatvorené, a perfektný vzhľad celého 
dverového kompletu. Skryté závesy nerušia pohľad ani z jednej strany dverí a umožňujú nastavenie vo všetkých troch 
smeroch, preto dvere dokonale zapadnú do zárubne.

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA NA BEZFALCOVÉ DVERE
ZÁRUBNE INTERIÉROVÝCH DVERÍ
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Vďaka tomuto modernému a atraktívnemu spôsobu renovácie starších interiérov môžete mať nové dvere za rekordne 
krátky čas, a to bez búrania a väčších stavebných úprav. Obklad oceľovej zárubne sa totiž montuje na pôvodnú kovovú 
zárubňu pomocou montážnej peny – z pôvodnej zárubne stačí odstrániť pánty. Do panelových domov s užšími oceľovými 
zárubňami potom odporúčame obklad obložkovej zárubne Speciál. Ten sa používa špeciálne na obloženie týchto užších 
oceľových zárubní, ktoré sa bežne používajú predovšetkým v panelových domoch. V prípadoch, keď nie je možné použiť 
kompletný obklad oceľovej zárubne (napr. pri požiarne odolných dverách), ponúkame možnosť čiastočného obkladu 
oceľovej zárubne.

OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE
ZÁRUBNE INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Kvalitné zárubne sú základom na montáž všetkých interiérových dverí. Dnes sa zákazník na trhu 
najčastejšie stretne s  drevenými obložkovými zárubňami. Obľúbené sú predovšetkým pre variabilitu 
použitia na montáž do stavebného otvoru nielen v  murovanej a  sadrokartónovej, ale aj drevenej 
stene. Spoločnosť SOLODOOR a.s. navyše ponúka veľa typov povrchov, dekorov a  rôznych kombinácií 
obložkových zárubní. Spojenie zárubne a  dverí bude pôsobiť harmonicky, ak si vyberiete zárubne  
a dvere s rovnakou povrchovou úpravou.

ŠTANDARDNÁ ZÁRUBŇA
ZÁRUBNE INTERIÉROVÝCH DVERÍ
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OBLÁ HRANA

UNIKÁTNE VYHOTOVENIE HRÁN DVERÍ
Investovali sme do najlepších nemeckých technológií, aby sme 
dverám dali opäť niečo navyše. 

Unikátne riešenie oblej hrany je nielen krásnym dizajnovým 
prvkom, ale výrazne zlepšuje aj úžitkové vlastnosti dverí. 

Príďte sa pozrieť k  ľubovoľnému predajcovi dverí a  zárubní 
SOLODOOR a uvidíte, že si ju zamilujete rovnako ako my.

Dvere majú oblú hranu nielen na bokoch, ale môžu ju mať aj 
na hornej strane. Vzhľad dverí je úplne unikátny a dizajnovo 
vyvážený.

Oblá hrana znižuje riziko úrazu pri páde na hranu dverí 
a zároveň umožňuje väčšiu bezpečnosť pri samotnej 
manipulácii s dverami (otváranie a zatváranie).

Oblú hranu oceníte pri čistení a údržbe dverí – 
nezachytávajú sa na nej nečistoty tak výrazne ako na 
klasických hranách.

Oblá hrana zabraňuje prieniku vzdušnej vlhkosti do 
dverového krídla a umožňuje použitie dverí aj vo vysoko 
namáhaných prevádzkach.

Týka sa takmer všetkých povrchov v našej ponuke fólie, 
CPL, SOLO 3D až po SOLO MATRIX.

•

•

•

 

•

•

VÝHODY NAŠEJ UNIKÁTNEJ OBLEJ HRANY

OBLÁ HRANA – POHĽAD ZO SPODNEJ STRANY DVERÍ

MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN
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Moderné, vysoko dizajnové vyhotovenie hrán bezfalcových 
a  posuvných dverí, ktoré je našou tohoročnou novinkou. Hrana 
MAGIC využíva moderné materiály na ochranu najcitlivejších miest 
dverí, ktorými sú dverové hrany. Tým sa výrazne predlžuje životnosť 
dverí a  ich použiteľnosť. Hranu MAGIC ponúkame v  štyroch 
vybraných farebných variantoch. Využíva sa najmä v  moderných 
interiéroch, kde podčiarkne estetickú jedinečnosť interiéru a dverí. 

• Predĺženie životnosti hrán dverí,
• Exkluzívny dizajn,
• Jednoduchá údržba.

HRANA MAGIC 
MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN

MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN

NOVINKA

Aluminium Bronze Fine Line Black

FAREBNÉ VARIANTY:

Unikátne riešenie oblej hrany je nielen krásnym dizajnovým prvkom, 
ale aj výrazne zlepšuje úžitkové vlastnosti dverí. Oblá hrana zaručuje 
elegantný vzhľad dverí a  jej vyhotovenie je dokonale zladené  
s  vyhotovením zárubní. Dvere môžu mať oblú hranu nielen na 
bokoch, ale aj na hornej hrane. Vzhľad dverí je úplne unikátny  
a dizajnovo vyvážený. Oblá hrana výrazne znižuje riziko poranenia 
pri páde na hranu dverí a tiež výrazne obmedzuje riziko poškodenia 
dverovej hrany pri častom používaní dverí.

• Štandardné vyhotovenie hrany dverí VERTIGO, SIMA, SONG, STYL, 
GABRETA,

Môže sa použiť aj na ďalších vybraných modeloch dverí.

OBLÁ HRANA
MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN

Tvrdú hliníkovú hranu odporúčame využiť v  náročných interiéroch 
(kancelárie, priemyselné haly, technické oddiely), kde sa predpokladá 
veľká intenzita používania dverí. Tvrdá hliníková hrana dokonale 
ochráni najcitlivejšie časti dverí, zvýši konštrukčnú pevnosť dverí 
a predĺži ich životnosť. Zároveň však funguje aj ako skvelý dizajnový 
prvok dverového krídla. 

• Využitie vo vybraných modelových radoch dverí,

• Predĺženie životnosti hrán dverí,

• Exkluzívny dizajn,

• Falcový aj bezfalcový variant,

• Jednoduchá údržba.

HRANA AL – TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA
MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN
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MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN

Rovný falc je tradičná úprava vyhotovenia polodrážky dverového 
krídla.

• Štandardné vyhotovenie hrany dverí POLAR, SONET, ELEGANCE, 
LINIE, SOLO, KLASIK a  na všetkých špeciálnych dverách (DPO, 
DPB2, DPB3),

• Môže sa použiť aj na ďalších vybraných modeloch dverí,

• Tradičná úprava a vzhľad dverového krídla.

ROVNÝ FALC
MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN

• Veľmi moderné a  trendové vyhotovenie dverí, v  ktorom je hrana 
opracovaná v  šikmom smere a  obalená ochrannou hranovacou 
páskou. Toto netradičné vyhotovenie hrany umocňuje elegantný 
vzhľad dverí. Využitie v širokej škále modelových radov SOLODOOR.

• Obalenie hrany kvalitnou hranovacou páskou v dekore dverí, 

• Exkluzívny dizajn, ktorý k nám prichádza z Nemecka a Talianska.

FALC ŠIKMÝ – ŠIKMÁ HRANA
MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN

Moderné a  trendové vyhotovenie hrany dverového krídla, ktoré 
v spojení s obložkovou zárubňou dodá Vášmu interiéru harmonickú 
súhru a  elegantný vzhľad. Vďaka použitiu kvalitných skrytých 
závesov dvere kopírujú rovinu zárubne a  doliehajú na ňu úplne 
presne a bez akéhokoľvek presahovania. Bezfalcovú hranu pokrýva 
na maximálnu odolnosť buď kvalitná hrana ABS, alebo možno použiť 
aj našu tohoročnú novinku – atraktívnu a odolnú hranu MAGIC. 

• Je možné použiť vo všetkých modelových radoch dverí SOLODOOR,

• Použitie aj na posuvných dverách,

• Chránená odolnou hranou ABS alebo hranou MAGIC (okrem DPO, 

DPB2 a DPB3).

BEZFALCOVÁ HRANA
MOŽNOSTI VYHOTOVENIA DVEROVÝCH HRÁN
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PRÍSLUŠENSTVO

MUŠLE HRANATÉ

BRONZ CHRÓM LESKLÝ CHRÓM MATNÝ MOSADZ LESKLÁ NIKEL

PRÍSLUŠENSTVO

MUŠLE OVÁLNE

BRONZ CHRÓM LESKLÝ CHRÓM MATNÝ MOSADZ LESKLÁ NIKEL

PRÍSLUŠENSTVO

MUŠLE – PRÍKLADY VARIANTOV

MUŠLE S PRUŽINKOU VLOŽKOVÝ KĽÚČ DÓZICKÝ KĽÚČ
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PRÍSLUŠENSTVO

NÁPRSTKY HRANATÉ

BRONZ CHRÓM LESKLÝ CHRÓM MATNÝ

PRÍSLUŠENSTVO

NÁPRSTKY OVÁLNE

CHRÓM LESKLÝ CHRÓM MATNÝ

PRÍSLUŠENSTVO

MUŠLE – PRÍKLADY VARIANTOV

WC KĽÚČ • Zobrazené mušle neuzamykateľné bez 
otvoru možno objednať aj vo vyhotovení 
neuzamykateľnej mušle s pružinkou.
 
• Zobrazené farebné varianty mušlí možno 
objednať vo vyhotovení s  uzamykateľnou 
zámkou s  vložkovým, dózickým alebo WC 
kľúčom.

• Na posuvných dverách do puzdra s vnútornou 
šírkou puzdra užšou než 70 mm je nutné použiť 
sklopné varianty uzamykateľných mušlí s WC 
kľúčom a dózickým kľúčom.

NOVINKA

BRONZ MOSADZ
LESKLÁ

NIKEL

MOSADZ
LESKLÁ

NIKEL
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PRÍSLUŠENSTVO

KOVANIE

TARANIS
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

LUG
CHRÓM MATNÝ

SOLAS
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

OGMIS
NIKEL MATNÝ/CHRÓM LESKLÝ

KOTYZ
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

TAOG
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

DAMONA
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

MIDIR
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

ESUS
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

SIRONA
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

PRÍSLUŠENSTVO

ZÁVESY NA
BEZFALCOVÉ DVERE

TECTUS ATAW
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HLINÍKOVÁ
VETRACIA MRIEŽKA

PRÍSLUŠENSTVO

DOPLNKY

MECHANICKÝ
PRAH

PANORAMATICKÝ
PRIEZOR

PÁNT
MOSADZ LESKLÁ

PRÍSLUŠENSTVO

PÁNTY

PÁNT
POBRONZOVANÝ

PÁNT
SATINOVANÝ NIKEL

PÁNT
PONIKLOVANÝ

PÁNT
POZINKOVANÝ

PRÍSLUŠENSTVO

KOVANIE

BELENUS
F1 – ELOX. HLINÍK

GRANNUS
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

BELENUS
F4 – ELOX. BRONZ

BELENUS
F9 – ELOX. 
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

MAGNETICKÁ
ZÁMKA
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Tvorí ju papierový kartón v  tvare plástov a  má základnú odolnosť. 
Preto je vhodná skôr na dvere, ktoré sa budú inštalovať do menej 
frekventovaných priestorov.

Výhody kartónovej voštiny:

• cenovo najvýhodnejšie riešenie,

• ľahký materiál – manipulácia s dverami je preto jednoduchá,

• nižšia hmotnosť dverí znamená menší tlak na závesy zárubní,

Nákup dverí sa v  živote toľkokrát neopakuje, takže ak vás čisto 
ekonomické dôvody nevedú k  nákupu dverí s  papierovou voštinou, 
odporúčame, aby ste si trochu priplatili a kúpili si dvere s odolnejšími 
výplňami.

Voština je základnou výplňou dverí radu Standard. V prípade požiadavky 
na odolnejšiu výplň použite DTD – dierovanú drevotriesku alebo DTD – 
plnú drevotriesku.

VOŠTINA
VÝPLNE DVERÍ

Ide o  masívnu dverovú výplň, ktorá je najodolnejším materiálom na 
použitie v interiérovom dverovom krídle. Používa sa preto veľmi často 
aj do špeciálnych dverí. Na rozdiel od predchádzajúcej výplne nie je 
dierovaná, a  tak vyniká aj skvelou izoláciou proti hluku. Plná výplň 
z drevotriesky dokáže z dverí vytvoriť solídny a odolný prvok na využitie 
v priestoroch s maximálnou požiadavkou na odolnosť dverí.

Výhody dosky DTD plná – plnej drevotrieskovej dosky:

•  odolná výplň do náročných priestorov a interiérov s častým 
používaním dverí,

• odolnosť proti väčšiemu mechanickému poškodeniu,

• vyššia hmotnosť na zvýraznenie masívnosti dverového krídla,

• vyššia hluková nepriezvučnosť.

DTD PLNÁ – PLNÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA
VÝPLNE DVERÍ

Je to najčastejšie používaná dverová výplň, ktorú tvorí drevotriesková 
doska. Dosku odľahčujú otvory po celej šírke materiálu, a  ak zvážime 
pomer ceny a  odolnosti, je ideálnym kompromisom medzi voštinou 
a masívnou plnou výplňou.

Výhody DTD – dierovanej drevotriesky:
•  vďaka svojej odolnosti je vhodná aj do priestorov s častým použitím 

dverí,
• je odolnejšia proti mechanickému poškodeniu,
•  v porovnaní s dverami s plnou DTD sú dvere ľahšie, manipulácia s nimi 

je jednoduchšia, na závesy zárubní sa vyvíja menší tlak,
• v porovnaní s voštinou má vyššiu hlukovú nepriezvučnosť,
• cena je nižšia ako cena plnej DTD.

DTD – DIEROVANÁ DREVOTRIESKA
VÝPLNE DVERÍ
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MÔŽETE SI VYBERAŤ Z TÝCHTO POVRCHOV INTERIÉROVÝCH DVERÍ

SOLO MATRIX
• Najmodernejší povrch s perfektnou rovnováhou medzi estetickosťou a funkčnosťou,
• veľmi odolný proti vonkajším vplyvom,
• autentický drevený vzhľad.

SOLO 3D
• Dokonalá imitácia štruktúry dreva na pohľad aj dotyk,
• veľmi odolný proti mechanickému poškodeniu,
• mimoriadne odolný proti vlhkosti a slnečnému žiareniu,
• jednoduché ošetrenie bežnými čistiacimi prostriedkami.

CPL
• Veľmi odolný proti mechanickému poškodeniu,
• mimoriadne odolný proti vlhkosti a slnečnému žiareniu,
• jednoduché ošetrenie bežnými čistiacimi prostriedkami.

DYHA
• Autentický prírodný povrch,
• použitie skutočného dreva,
• nutná citlivá manipulácia, údržba aj čistenie.

FÓLIA
• Úsporný variant s nízkymi obstarávacími nákladmi,
• základná odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

RAL
• Lakovaná úprava – možnosť presne vybrať odtieň farby dverí,
• použitie ekologického laku riediteľného vodou, ktorý sa nevyparuje do interiéru.

Farebné odtiene jednotlivých dekorov nemusia zodpovedať skutočnosti. Výber dekoru overte vždy podľa vzorkovnice dekorov. Vzhľadom na použitie rôznych materiálov 
a výrobného postupu môže existovať rozdiel medzi dekorom dverí, zárubní, rámčekov, garniže a stĺpikov.

POLAR
• Špeciálny biely lak,
• použitie ekologického laku riediteľného vodou, ktorý sa nevyparuje do interiéru.
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SOLO 3D

BARDOLINO BUK PRÍRODNÝ CREMELINE DRIFTWOOD DUB BIELENÝ

POVRCHY

SOLO 3D

DUB 
PRÍRODNÝ

EBEN PÍNIA TABACCO POLAR

POVRCHY
POLAR
POVRCHY

SOLO MATRIX

MONZA TRENTO FLORENCE MONDENA RIMINI

POVRCHY
Všetky povrchy SOLO MATRIX sú dostupné vo zvislom aj v priečnom vyhotovení.

NOVINKANOVINKA
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FÓLIA

BIELA BUK DUB ALPSKÝ DUB ARCHICO DUB CANYON

POVRCHY

NOVINKA

FÓLIA

EARL GREY JELŠA ORECH WENGE

POVRCHY

BUK DUB JAVOR

DYHA
POVRCHY

LAMINÁT 0,8 mm

KRÉMOVOBIELA SIVÁ

POVRCHY
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CPL

BIELA DUB ROYAL GAŠTAN HORSKÝ JELŠA ORECH

POVRCHY

CPL

RUMUNSKÁ
ČEREŠŇA

SIVÁ

POVRCHY
RAL

1015

POVRCHY

6005 5007

RAL
POVRCHY

3020 2003 10187032 9003
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ČINČILA ČÍRA

SKLENENÉ VÝPLNE S HRÚBKOU 4 mm
SKLÁ

Uvedené sklenené výplne sú dostupné pre zasklené modely všetkých modelových radov okrem radov Cristal 
a Sonet.

ČINČILA BRONZ ČÍRE SKLO

KÔRA ČÍRA KÔRA BRONZ MASTER CARRE

SATINATO BEZPEČNOSTNÉ
SKLO – CONNEX

ČÍRE

BEZPEČNOSTNÉ
SKLO – CONNEX

MLIEČNE 
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FLOAT ČÍRY

KALENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLENENÉ VÝPLNE 
S HRÚBKOU 8 mm

SKLÁ

MASTER CARRE ORNAMENT ČINČILA

ORNAMENT GREPI PLANIBEL BRONZ PLANIBEL SIVÝ

PLANIBEL ZELENÝ SATINATO

Uvedené sklenené výplne sú dostupné len pre modely dverí radu Sonet.
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AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ DVERE 
A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE 

Pri výbere interiérových dverí sa najskôr musíme 
rozhodnúť, aký účel majú spĺňať. Potrebujeme vchodové 
dvere do bytu (napr. požiarne odolné) alebo ide  
o  interiérové dvere? Následne môžeme pristúpiť  
k  rozhodnutiu, aký modelový rad zvolíme a  aké sú 
naše ďalšie špecifické požiadavky. Napríklad dekor 
povrchu, druh skla, druh zámky (vložková, dózická, WC 
zámka), povrch závesov (mosadzné, pobronzované, po- 
niklované, pozinkované, satinovaný nikel) alebo či 
prípadne požadujeme ďalšiu možnú úpravu dverí – 
protihlukové, dymotesné alebo protipožiarne dvere.

Najdôležitejšou podmienkou správneho objednania 
dverí je ich zameranie. Dvere je možné zmerať na šírku  
z  užšej alebo zo  širšej strany, a  na výšku je 
možné zmerať nižšiu alebo vyššiu stranu. Príklad: 
dvere otočné falcové so štandardnými rozmermi 
80  cm/197 cm merajú na užšej strane 82  cm a  na 
širšej strane 85 cm. Na výšku je rozmer na nižšej strane 
197  cm a  na vyššej strane 198,5  cm. Čo sa týka 
samotného priechodu cez dvere po ich inštalácii do 
zárubne, výška je 197 cm a šírka 80 cm (okrem obkladu 
oceľovej zárubne). 

V  mierach je vždy nutné uviesť, či sa hodnoty merajú 
z užšej a nižšej strany, alebo zo širšej a z vyššej strany 
dverového krídla. 

Pri zasklených interiérových dverách je dôležitá aj 
profilácia skla (strana so vzorom skla, napríklad kôra 
číra).
Dvere SOLODOOR majú profiláciu skla orientovanú 
vždy na strane dverí bližšie k  zárubni (výnimkou sú 
celosklenené dvere CRISTAL, kde je to naopak a profilácia 
skla je na strane ďalej od zárubne).

Poslednou a tiež veľmi dôležitou časťou pri objednávaní 
dverí je určiť ich správnu orientáciu, teda či potrebujeme 
dvere ľavé alebo pravé. Pri zisťovaní orientácie dverí sa 
postavíme čelom k širšej strane dverí a  rozhodujúce je 
umiestnenie závesov dverí (pozri obrázok). 

DVERE

Pri objednávaní obložkových zárubní sa musíme zamerať 
najmä na rozmery stavebného otvoru, ktorý sa bude 
osádzať. Stavebný otvor sa vždy meria až po dokončení 
podláh a všetkých obkladov. 

Štandardne platí, že si ku každej strane požadovaného 
priechodového otvoru pripočítame 5 cm. Na obložkovú 
zárubňu 80 cm/197 cm teda potrebujeme stavebný otvor  
s veľkosťou 90 cm/202 cm. Ak rozmery stavebného otvoru 
nezodpovedajú odporúčaným rozmerom, je nutné otvor 
prispôsobiť daným rozmerom alebo si objednať dvere  
a zárubne atypických rozmerov.

Hraničné rozmery vyrobených dverových krídel na širšej 
strane dverí môžu byť od 35  cm do 115 cm. Posuvné 
dvere je možné vyrobiť s  rozmermi dverového krídla 
od 35 cm do 115 cm (puzdro) a  od 35 cm do 115 cm 
(garniža). Najnižšia možná výška je 150 cm a najvyššia 
možná výška je 235 cm.

Atypické vyhotovenie vždy konzultujte s  obchodným 
oddelením spoločnosti SOLODOOR a.s. Ak pri 
zameriavaní dverí či obložkových zárubní budete mať 
akékoľvek pochybnosti, odporúčame obrátiť sa na 
odbornú firmu, prípadne navštíviť www.solodoor.cz.

ZÁRUBNE

ĽAVÉ DVERE PRAVÉ DVERE
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OTVORTE SI VLASTNÚ
PREDAJŇU INTERIÉROVÝCH DVERÍ

PREDAJŇU MÔŽETE OTVORIŤ DO 3 MESIACOV OD 
PODPISU FRANCHISINGOVEJ ZMLUVY.

A ZARÁBAJTE S JEDINEČNOU FRANCHISINGOVOU KONCEPCIOU SOLODOOR, 
JEDINOU KONCEPCIOU TOHTO DRUHU V ČESKU A NA SLOVENSKU.

Čo Vám ponúkame?
• Exkluzívne obchodné podmienky,
• analýza spádovej oblasti pre Vašu predajňu,
• územná exkluzivita pre Vašu predajňu,
• ergonomický objednávkový systém,
• odborné školenie personálu Vašej predajne,

• vizualizácia kompletného riešenia predajne,
• zmluva na 5 rokov/na neurčitý čas,
• centrálny marketing,
•  finančný príspevok franchisora na vybavenie 

predajne vo výške približne 13 000 EUR 
v závislosti od veľkosti predajne.

Koľko to bude stáť?
• Vstupný licenčný poplatok,
•  investícia franchisanta do vybavenia 

predajne približne 20 000 EUR,
•  návratnosť vstupnej investície max. 

2 roky.

SOLODOOR CENTRUM s. r. o.
Cejl 494/25, 602 00 Brno-Zábrdovice +420 601 102 354

solodoorcentrum@solo.cz
www.solodoor.cz

SKONTAKTUJTE SA S NAMI!
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STÁLE VÁHATE, AKÉ DVERE SOLODOOR SI VYBRAŤ?

VYUŽITE NÁŠ UNIKÁTNY ONLINE 
KONFIGURÁTOR

WWW.SOLODOOR.SK

• Online zostavenie Vami vybraných dverí a ich parametrov z pohodlia domova,

• intuitívne ovládanie,

• okamžité zistenie finálnej ceny vybranej konfigurácie,

• možnosť zasadenia vybraných dverí do interiéru pomocou vizualizátora dverí,

•  export Vašej zostavy do súboru vo formáte PDF alebo odoslanie priamo do 

predajného štúdia.

KONFIGURÁTOR DVERÍ VIZUALIZÁTOR DVERÍ



OTVORTE DVERE
NOVÝM PRÍBEHOM

SOLODOOR a.s. – Nádražní 166, 342 01 Sušice  I  tel.: +420 376 503 723  I  fax: +420 376 522 343  
Informácie a fotografie uvedené v tomto katalógu majú informatívny charakter. Spoločnosť SOLODOOR a.s. si vyhradzuje právo na ich zmenu. 
Produktový katalóg/jún 2018. Právo na tlačové chyby a chyby v sadzbe vyhradené.


