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DVEŘNÍ SYSTÉM – OTOČNÉ SYSTÉMY

Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům 
a bytovým designérům komplexní designové 
sjednocení různých technických řešení interiérových 
dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.
DVEŘNÍ SYSTÉM je unikátní a je chráněn patentovým 
úřadem, celou řadou užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

• Otočné systémy
• Skleněné stěny
• Posuvné systémy

Říká se, že co je důležité, zůstává očím skryto. 
Temná hmota vesmíru není vidět – stejně jako 
naše skryté zárubně. Vidíte jen perfektní dveře  
a žádný mechanismus za tím.
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SKRYTÉ ZÁRUBNĚ Modelová řada skrytých zárubní 
AKTIVE

Skryté zárubně AKTIVE nabízíme ve dvou typech AKTIVE 
25/15 a AKTIVE 40/00. Zárubeň AKTIVE 25/15 je určena pro 
případy, kde je potřeba otevírat dveřní křídlo směrem od sebe 
z pohledové strany, je k tomu zapotřebí osadit zárubně dveřmi 
s polodrážkou. Zárubeň typu AKTIVE 40/00 určena k otevírání 
bezpolodrážkových dveří směrem k sobě z pohledové strany.

Bezobložková zárubeň AKTIVE pro otočné dveře se skládá 
z pohledového rámu – 2 ks bočnic a 1 ks nadpraží, které 
jsou vyrobeny z hliníkových profilů a vzájemně spojeny tvoří 
konstrukčně tuhý celek.

Dle hmotnosti dveří a typů pantů se používají pro standardní 
výšky dveří do 2100 mm 2 panty, nad 2100 mm se používají  
3 panty. Zámek doporučujeme s magnetickou střelkou. 
Pohledový rám je osazen těsněním z měkčeného PVC 
umožňujícím bezhlučné zavírání dveří. Pomocí příslušných 
kotvících prvků se pohledový rám napevno zabudovává do 
stavby.

Pro snížení rizika tvorby prasklin doporučujeme při montáži 
výrobku použít vysoce pružný, extrémně přilnavý a snadno 
brousitelný tmel, který je dodávaný k zárubni pro SDK příčku 
a u zděné příčky perlinku.

V případě použití zárubně AKTIVE 40/00 i 25/15 na stejné 
stěně vedle sebe a požadavku na dodržení stejné pohledové 
výšky je nutné u zárubně AKTIVE 25/15 přičíst 12 mm na výšku.

Jsou zárubně v jedné rovině se stěnou, které umožní 
dveřím přesně lícovat se stěnou. Prostory tak získají 
čisté linie a rovné stěny neruší zbytečné výčnělky. 
Vše působí velmi esteticky. Nová technologie 
zárubní, závěsných 3D seřiditelných pantů 
a magnetických protiplechů pomáhá ukrýt tyto 
součásti dveří do stěny, takže neruší celkový vzhled.

Skryté zárubně jsou novým bytovým konceptem, 
který dodává obytnému prostoru nový čistý styl.
Se stěnou z jedné strany lícují i dveře, které se 
mohou v jedné stěně otvírat dovnitř a druhé ven.
Při pohledu na stěnu se dveřmi zabudovanými ve 
skryté zárubni, vidíme jen dveře v jinak kompaktní 
hladké stěně. Skryté zárubně jsou vhodné do 
zděných i sádrokartonových příček.
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Skryté zárubně
MODEL AKTIVE

• Určeno pro dveře tloušťky 40 mm • Použití pro SDK i zeď  
• Stavební otvor pro skrytou zárubeň AKTIVE je shodný se sta-
vebním otvorem pro klasickou zárubeň • Zárubeň je opatřena 
2 panty (pro výšku dveří do 2100 mm) a protiplechem, který 
v kombinaci se zámkem dveří umožňuje uzamčení dveřního  
křídla, pro dveře s vyšší hmotností se používají 3 panty a více 
• Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro bezhlučné 
zavírání • Zárubně vyrábíme i bez nadpraží, nebo do šikmých 
půdních prostor • Nabízíme výšku zárubně až do 3700 mm  
• Vyrábíme i atypické rozměry, jak šířkové tak i výškové 
• Zárubně jsou vyráběny v eloxovaném hliníku, nebo barvách  
RAL K7, NCS a CREATIVE METALIC • Záruka na zárubně je 5 let 
• Výroba je v ČR

Vyrábíme dva typy AKTIVE 25/15 pro otvírání  
dveří od sebe (reverzní) – polodrážkové dveře  
s polodrážkou 15 mm a AKTIVE 40/00 pro otvírání 
dveří k sobě (klasické) – bezpolodrážkové dveře.

AKTIVE 40/00 AKTIVE 25/15

Skryté zárubně MODEL AKTIVE 
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Skrytá zárubeň
AKTIVE 40/00
Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

AKTIVE 40/00 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 1970   688 × 2011   624 × 1972   708 × 2021

  706 × 1970   788 × 2011   724 × 1972   808 × 2021

  806 × 1970   888 × 2011   824 × 1972   908 × 2021

  906 × 1970   988 × 2011   924 × 1972 1008 × 2021

1006 × 1970 1088 × 2011 1024 × 1972 1108 × 2021

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 2100   688 × 2141   624 × 2102   708 × 2151

  706 × 2100   788 × 2141   724 × 2102   808 × 2151

  806 × 2100   888 × 2141   824 × 2102   908 × 2151

  906 × 2100   988 × 2141   924 × 2102 1008 × 2151

1006 × 2100 1088 × 2141 1024 × 2102 1108 × 2151

Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00
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Skrytá zárubeň
AKTIVE 40/00
Pro dřevěné dveře

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. 

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.

Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm 

a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není

schopná nést zatížení.

Nabízíme i dvoukřídlou variantu AKTIVE 40/00 pro šířky 

průchodu 1250–2050 mm.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant TECTUS 340 • pant Argenta NEO – M6 • protiplech 

magnetický regulovatelný M&T • magnetický protiplech HOBES

krátký • magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání  

• magnetický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • magne-

tický zámek M&T cylindrický, dózický, WC

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

dřevěné

detail

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4
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Skrytá zárubeň 
AKTIVE 40/00 
Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 1970   688 × 2011   624 × 1972   708 × 2021

  706 × 1970   788 × 2011   724 × 1972   808 × 2021

  806 × 1970   888 × 2011   824 × 1972   908 × 2021

  906 × 1970   988 × 2011   924 × 1972 1008 × 2021

1006 × 1970 1088 × 2011 1024 × 1972 1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 2100   688 × 2141   624 × 2102   708 × 2151

  706 × 2100   788 × 2141   724 × 2102   808 × 2151

  806 × 2100   888 × 2141   824 × 2102   908 × 2151

  906 × 2100   988 × 2141   924 × 2102 1008 × 2151

1006 × 2100 1088 × 2141 1024 × 2102 1108 × 2151

Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň 
AKTIVE 40/00 
Pro dveře MASTER

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. 

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena

na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je 

nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant Argenta NEO – M6 • magnetický protiplech HOBES krátký  

• magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání • magne-

tický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • klika dle výběru

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

MASTER

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň 
AKTIVE 40/00 
Pro dveře STING

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 1970   688 × 2011   622 × 1972   708 × 2021

  706 × 1970   788 × 2011   722 × 1972   808 × 2021

  806 × 1970   888 × 2011   822 × 1972   908 × 2021

  906 × 1970   988 × 2011   922 × 1972 1008 × 2021

1006 × 1970 1088 × 2011 1022 × 1972 1108 × 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 2100   688 × 2141   622 × 2102   708 × 2151

  706 × 2100   788 × 2141   722 × 2102   808 × 2151

  806 × 2100   888 × 2141   822 × 2102   908 × 2151

  906 × 2100   988 × 2141   922 × 2102 1008 × 2151

1006 × 2100 1088 × 2141 1022 × 2102 1108 × 2151

Skrytá zárubeň AKTIVE 40/00

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň
AKTIVE 40/00 
Pro dveře STING

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 6 mm.

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. 

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.

Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm 

a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není

schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• čipkový pant SFS CAB SQUARE • magnetický protiplech 

BONAITI • klika FINE včetně zámku BONAITI • klika GRANDE 

včetně zámku BONAITI

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

STING

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



2120

Skrytá zárubeň
AKTIVE GLASS 
Pro skleněné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – skleněného: 10.

AKTIVE GLASS 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2008.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 1970   687 × 2008   622 × 1972   700 × 2018

  706 × 1970   787 × 2008   722 × 1972   800 × 2018

  806 × 1970   887 × 2008   822 × 1972   900 × 2018

  906 × 1970   987 × 2008   922 × 1972 1000 × 2018

1006 × 1970 1087 × 2008 1022 × 1972 1100 × 2018

AKTIVE GLASS 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2138.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 2100   687 × 2138   622 × 2102   700 × 2148

  706 × 2100   787 × 2138   722 × 2102   800 × 2148

  806 × 2100   887 × 2138   822 × 2102   900 × 2148

  906 × 2100   987 × 2138   922 × 2102 1000 × 2148

1006 × 2100 1087 × 2138 1022 × 2102 1100 × 2148

Skrytá zárubeň AKTIVE GLASS

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň 
AKTIVE GLASS 
Pro skleněné dveře

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 8 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické 

rozměry od 1975 až do 2800 mm.

Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 

100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň 

není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant TECTUS Glass TEG 310 • magnetický protiplech TECTUS 

KC 50 • madlo dle výběru

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

skleněné

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň
AKTIVE 25/15
Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

AKTIVE 25/15 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  630 × 1982   718 × 2026   654 × 1987   738 × 2036

  730 × 1982   818 × 2026   754 × 1987   838 × 2036

  830 × 1982   918 × 2026   854 × 1987   938 × 2036

  930 × 1982 1018 × 2026   954 × 1987 1038 × 2036

1030 × 1982 1118 × 2026 1054 × 1987 1138 × 2036

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  630 × 2112   718 × 2156   654 × 2117   738 × 2166

  730 × 2112   818 × 2156   754 × 2117   838 × 2166

  830 × 2112   918 × 2156   854 × 2117   938 × 2166

  930 × 2112 1018 × 2156   954 × 2117 1038 × 2166

1030 × 2112 1118 × 2156 1054 × 2117 1138 × 2166

Skrytá zárubeň AKTIVE 25/15

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. 

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm.

Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm 

a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není 

schopná nést zatížení.

Nabízíme i dvoukřídlou variantu AKTIVE 25/15 pro šířky 

průchodu 1250–2050 mm.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant TECTUS 240 • magnetický protiplech HOBES krátký

• magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání • mag-

netický zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • magnetický 

zámek M&T cylindrický, dózický, WC

Skrytá zárubeň 
AKTIVE 25/15
Pro dřevěné dveře

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

dřevěné

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

E = D + 80,8

D

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

J

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň
AKTIVE 25/15 
Pro dveře MASTER 

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  630 × 1982   718 × 2026   654 × 1987   738 × 2036

  730 × 1982   818 × 2026   754 × 1987   838 × 2036

  830 × 1982   918 × 2026   854 × 1987   938 × 2036

  930 × 1982 1018 × 2026   954 × 1987 1038 × 2036

1030 × 1982 1118 × 2026 1054 × 1987 1138 × 2036

AKTIVE 25/15 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  630 × 2112   718 × 2156   654 × 2117   738 × 2166

  730 × 2112   818 × 2156   754 × 2117   838 × 2166

  830 × 2112   918 × 2156   854 × 2117   938 × 2166

  930 × 2112 1018 × 2156   954 × 2117 1038 × 2166

1030 × 2112 1118 × 2156 1054 × 2117 1138 × 2166

Skrytá zárubeň AKTIVE 25/15

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skrytá zárubeň 
AKTIVE 25/15 
Pro dveře MASTER

Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. 

Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena 

na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší.

Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést 

zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant TECTUS 240 • magnetický protiplech HOBES krátký • 

magnetický protiplech HOBES dlouhý pro zamykání • magnetic-

ký zámek HOBES cylindrický, dózický, WC • klika dle výběru

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

MASTER

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

E = D + 80,8

D

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

J

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně



33

Skryté zárubně pro skleněné dveře
MODEL AKTIVE PP

• Tento model splňuje protipožární normu EI30 a bezpečnostní 
normu RC2 • Určen pro bezpečnostní protipožární dveře SAPELI 
tl. 40 mm • Zárubeň lze objednat pouze v prodejní síti SAPELI 
• Pouze AKTIVE 40/00 pro otevírání dveří k sobě (klasické) 
bezpolodrážkové dveře • Splňují normu jak ve zděné příčce, 
tak v SDK stěně • Zárubeň je opatřena 2 panty a protiplechem, 
u dveří s větší hmotností se dle potřeby přidá požadovaný počet 
pantů, panty splňující PP normu jsou TECTUS 340 • Stavební 
otvor pro skrytou zárubeň AKTIVE PP je větší než pro klasickou 
zárubeň • Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro 
bezhlučné zavírání • PP nelze dodávat bez nadpraží, nebo s šik-
mým zakončením do podkroví • Zárubně jsou vyráběny v eloxova-
ném hliníku, nebo barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC  
• Záruka 5 let • Výroba je v ČR

Tento model skryté zárubně je protipožární  
a bezpečnostní.

AKTIVE PP 40/00

Skryté zárubně MODEL AKTIVE PP
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Skrytá zárubeň
AKTIVE PP 40/00
Pro protipožární dveře SAPELI

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE PP 40/00 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2029,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

AKTIVE PP 40/00 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2159,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 1970   725 × 2029,5   624 × 1972   745 × 2039,5

  706 × 1970   825 × 2029,5   724 × 1972   845 × 2039,5

  806 × 1970   925 × 2029,5   824 × 1972   945 × 2039,5

  906 × 1970 1025 × 2029,5   924 × 1972 1045 × 2039,5

1006 × 1970 1125 × 2029,5 1024 × 1972 1145 × 2039,5

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  606 × 2100   725 × 2159,5   624 × 2102   745 × 2169,5

  706 × 2100   825 × 2159,5   724 × 2102   845 × 2169,5

  806 × 2100   925 × 2159,5   824 × 2102   945 × 2169,5

  906 × 2100 1025 × 2159,5   924 × 2102 1045 × 2169,5

1006 × 2100 1125 × 2159,5 1024 × 2102 1145 × 2169,5

Skrytá zárubeň AKTIVE PP 40/00

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry 

od 1975 až do 2200 mm.

Maximální rozměr protipožární zárubně je 1000 x 2200 mm, 

s možností upravit zárubeň dle požadavků klienta v rozměrech 

po 5 mm.

Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 125 mm 

a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není

schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant TECTUS 340 • protiplech plochý nerezový pro odolnost 

EI30 • protiplech plochý nerezový pro odolnost EI30 + 2x pro-

tiplech přídavný plochý nerezový pro odolnost RC2

Skrytá zárubeň
AKTIVE PP 40/00
Pro protipožární dveře SAPELI

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

dřevěné

detail

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Skryté zárubně
MODEL DUAL

• Určeno pro dveře MASTER a dřevěné dveře tl. 40 mm • Použití 
pro SDK i zeď • Zárubeň je opatřena 2 panty a protiplechem 
• Zárubeň je osazena těsněním z měkčeného PVC pro bezhlučné 
zavírání • Nabízíme šířku zárubně max. 1100 mm a výšku max. 
2500 mm • Vyrábíme i atypické rozměry, jak šířkové tak i výš-
kové • Nelze dodávat bez nadpraží, nebo s šikmým zakončením 
do podkroví • Zárubně jsou vyráběny v eloxovaném hliníku, nebo 
v barvách RAL K7, NCS a CREATIVE METALLIC
• Záruka 5 let • Výroba je v ČR

Skrytá zárubeň umožňující otevírání dveří do obou 
směrů, tzn. současné otevírání dveří k sobě  
i od sebe.

DUAL

Skryté zárubně MODEL DUAL
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Skrytá zárubeň 
DUAL
Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

DUAL 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2017.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1961,5.

DUAL 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2147

Standardní výška dveřního křídla (L): 2091,5.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  602 × 1970   695 × 2017   597 × 1961,5   715 × 2027

  702 × 1970   795 × 2017   697 × 1961,5   815 × 2027

  802 × 1970   895 × 2017   797 × 1961,5   915 × 2027

  902 × 1970   995 × 2017   897 × 1961,5 1015 × 2027

1002 × 1970 1095 × 2017   997 × 1961,5 1115 × 2027

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Doporučené 
rozměry 
hrubého 
stavebního 
otvoru

  602 × 2100   695 × 2147   597 × 2091,5   715 × 2157

  702 × 2100   795 × 2147   697 × 2091,5   815 × 2157

  802 × 2100   895 × 2147   797 × 2091,5   915 × 2157

  902 × 2100   995 × 2147   897 × 2091,5 1015 × 2157

1002 × 2100 1095 × 2147   997 × 2091,5 1115 × 2157

Skrytá zárubeň DUAL

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 2,5 mm, mezera 

mezi podlahou a dveřním křídlem je 6 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické 

rozměry od 1975 až do 2500 mm.

Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 

125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň 

není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ

• pant DUAL • magnetický protiplech HOBES krátký • magnetický 

protiplech HOBES dlouhý pro zamykání • magnetický protiplech 

M&T cylindrický, dózický, WC

Skrytá zárubeň
DUAL
Pro dveře MASTER

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

MASTER

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Kontrazárubeň / Obložková zárubeň
MODEL LATENTE

• Průchod kolem dveří je ohraničen zárubní, která je v jedné 
rovině se zdí • Kontrazárubeň je vyrobena z OSB desky tloušťky 
22 mm a surového hliníkového profilu • Kontrazárubeň je pro 
otvírání dveří z pohledové lícující strany směrem k sobě (klasic-
ké) • Kontrazárubeň je určena pro bezpolodrážkové dveře o cel-
kové tloušťce 40 mm • Standardně se do kontrazárubně Latente 
používá 50 mm obložka s 12 mm polodrážkou a 2,5 mm stínovou 
drážkou (SAPELI) • Použití pro SDK i zeď • Kontrazárubně se 
vyrábí do max. výšky 2700 mm • Šířka průchodu se vyrábí dle 
požadavku zákazníka • Je určena pro jednokřídlé i dvoukřídlé 
dveře • Dodává se zákazníkům v rozmontovaném stavu a je nutné 
si ji před montáži složit • Záruka na zárubeň je 5 let 
• Vyrábíme v ČR

Kontrazárubeň LATENTE je omítací přípravek, 
který vymezuje stavební otvor a umožňuje montáž 
obložkové zárubně LATENTE, která má atypickou 
tloušťku 15 mm (vyrábíme pouze kontrazárubeň, 
obložkovou zárubeň dodává výrobce dveří).

LATENTE

DETAIL HORIZONTÁLNÍHO ŘEZU

Skryté zárubně MODEL LATENTE
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Obložková zárubeň 
MODEL DYNAMIK

• V případě širší příčky je možná montáž na roh stavebního 
otvoru • Zárubně jsou vyráběny z eloxovaného hliníku, možnost 
lakování dle vzorníku RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC • Tato 
zárubeň je vhodná do komerčních prostor nebo do vlhkého pro-
středí • Je určena do zděných, sádrokartonových i betonových 
příček • Je určena pro bezpolodrážkové dveře tloušťky 40 mm 
(dřevěné nebo dveře Master) nebo pro celoskleněné dveře 
• Výplň bočních světlíků a nadsvětlíků může být o tl. 6–20 mm, 
zejména kalené sklo • Standardní průchody zárubní DYNAMIK 
600–1000 × 1970 a 2100 mm, ostatní rozměry jsou atypické  
• Maximální nabízený průchod pro jednokřídlé dveře je  
1102 × 2700 mm, pro dvoukřídlé dveře je 2056 × 2700 mm  
• Maximální rozměr bočního světlíku je 1000 × 2700 mm

Dodatečně sestavitelná hliníková obložková zárubeň 
pro stěnu tloušťky 85-210 mm.

Skryté zárubně MODEL DYNAMIK
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Obložková zárubeň 
DYNAMIK ALFA
Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

DYNAMIK ALFA 1970 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2035.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1975.

DYNAMIK ALFA 2100 mm
Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2165

Standardní výška dveřního křídla (L): 2105.

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Tloušťka  
stěny

  602 × 1970   732 × 2035   626 × 1975 85–210

  702 × 1970   832 × 2035   726 × 1975 85–210

  802 × 1970   932 × 2035   826 × 1975 85–210

  902 × 1970 1032 × 2035   926 × 1975 85–210

1002 × 1970 1132 × 2035 1026 × 1975 85–210

1102 × 1970 1232 × 2035 1126 × 1975 85–210

Čistý průchod 
po osazení 
zárubně  
D x J

Celkové roz-
měry otočné 
zárubně  
E x H*

Standardní 
rozměry 
otočného 
křídla  
C x L

Tloušťka  
stěny

  602 × 2100   732 × 2165   626 × 2105 85–210

  702 × 2100   832 × 2165   726 × 2105 85–210

  802 × 2100   932 × 2165   826 × 2105 85–210

  902 × 2100 1032 × 2165   926 × 2105 85–210

1002 × 2100 1132 × 2165 1026 × 2105 85–210

1102 × 2100 1232 × 2165 1126 × 2105 85–210

DYNAMIK ALFA

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně
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Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi 

podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické 

rozměry od 1970 až do 3700 mm. Otvor je nutné opatřit 

překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

NABÍZENÉ KOVÁNÍ 

• pant TECTUS 340 • protiplech magnetický regulovaný M&T  

• magnetický protiplech pro dveře SAPELI • magnetický proti-

plech zkrácený pro dveře SAPELI • magnetický zámek cylind-

rický, dózický, WC • samozavírač* • Argenta NEO – M6  

• Magnetický protiplech HOBES krátký • Magnetický protiplech 

HOBES dlouhý pro zamykání

* vždy po konzultaci s obchodním zástupcem.

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

DYNAMIK ALFA
Pro dřevěné dveře

DYNAMIK pro stěny tl. nad 210 mm

DYNAMIK pro stěny tl. 85–210 mm

DYNAMIK pro stěny tl. nad 210 mm

DYNAMIK pro stěny tl. 85–210 mm

ALFA GAMA KAPPA

LAMBDA OMEGA SIGMA TAU YPSILON

BETA DELTA EPSILON ÉTA

pravá zárubeň levá zárubeň

směr otevírání

detail

NABÍZENÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ
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SOKLOVÁ LIŠTA

• Určená pro skryté zárubně 40/00 + 25/15 • Zazdívací s kry-
cím alu profilem je určena do SDK i zdi • Zazdívací pro podla-
hovou krytinu je určena pouze do omítané zdi • Nosný soklový 
profil slouží jako omítník, podle kterého se dorovnává omítka, 
nebo SDK • Zazdívací sokl s krycím hliníkovým profilem lze 
osadit LED světlem (není součástí dodávky), lze v něm dodatečně 
vést el. instalace • Zazdívací sokl pro podlahovou krytinu lze 
osadit dlažbou, linem, nebo plovoucí podlahou apod. do tloušťky 
max. 9 mm • Soklové profily se spojují pomocí soklových spojek 
90°, nebo 180° • Dodávají se standardně v max. délce 6000 mm 
• Povrchové dokončení soklů dle RAL K7, NCS, nebo CREATIVE 
METALLIC • Záruka na soklovou lištu je 5 let

Dodáváme dva typy soklových lišt, zazdívací s kry- 
cím hliníkovým profilem, nebo zazdívací pro 
podlahovou krytinu (dlažba, lino, plovoucí podlaha 
apod.). Umožňuje plné otevření dveřního křídla  
u skrytých zárubní.

Soklová lišta
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Zapuštěná soklová lišta se skládá ze dvou hliníkových eloxo-

vaných profilů, zazdívacího kotevního profilu a pohledového 

krycího profilu, který lze povrchově dokončit dle požadavků 

zákazníka v NCS, RAL K7, nebo metalických barvách.

Do soklové lišty lze umístit kabeláž, nebo LED osvětlení (osvět-

lení není součástí dodávky).

• VNITŘNÍ SPOJ NA 90°/ VNĚJŠÍ SPOJ NA 90°
Neviditelný, pro zazdívací profil, kdy navazující kusy jsou zaře-

zány pod úhlem 45°.

Objednací číslo: MJPVC01

• SPOJ NA 180°
Neviditelný, pro zazdívací profil, kdy navazující kusy jsou řezá-

ny pod úhlem 90° (kolmo k sobě).

Objednací číslo: MJPVC02

• SPOJ NA 90° VNITŘNÍ
Viditelný, pro pohledový profil, kdy navazující kusy jsou zaře- 

zány. Spojky lze dodat v jakékoliv barvě dle vzorníků RAL K7, 

NCS a Creative Metallic.

Objednací číslo: MJPVC06

• SPOJ NA 90° VNĚJŠÍ
Viditelný, pro pohledový profil, kdy navazující kusy jsou zaře- 

zány pod úhlem 45°. Spojky lze dodat v jakékoliv barvě dle 

vzorníků RAL K7, NCS a Creative Metallic.  

Objednací číslo: MJPVC05

• KONCOVKA K SOKLU
V případě, že je sokl ukončen do prostoru, lze na něj použít 

koncovku, pouze pro pohledový profil. Koncovka může být pravá 

nebo levá. Koncovky lze dodat v jakékoliv barvě dle vzorníků 

RAL K7, NCS a Creative Metallic.  

Objednací číslo pravá koncovka: MJPVC08

Objednací číslo levá koncovka: MJPVC07

SOKLOVÁ LIŠTA 
s pohledovým eloxovaným krycím profilem

Tato varianta je určena pro zákazníky, kteří požadují zapuštěnou 

soklovou lištu ve stejném dekoru a materiálu, v jakém je pod-

laha. Zde je pevně daná maximální tloušťka použitého materi-

álu včetně lepidla – 9 mm. Důležité je při objednání skrytých 

zárubní uvést, že bude použita tato soklová lišta. Je to z důvo-

du nutnosti frézování skrytých zárubní ve spodní části tak, aby 

bylo možné soklovou lištu namontovat až těsně k průchodové 

části profilu zárubně.

SOKLOVÁ LIŠTA 
s podlahovou krytinou

Soklová lišta s hliníkem

Soklová lišta do omítané zdi s dlažbou

TYPY SPOJEK PRO ZAPUŠTĚNOU SOKLOVOU LIŠTU
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NABÍZENÉ KOVÁNÍ

klika MAGNETIK bez zámku (AL elox)
Z8000017

klika FINE (AL elox)
ZLKHOP02

dózická rozeta MINIMAL (SNi broušeno)
ZRODOMIN03

klika MINIMAL (SNi broušeno)
ZLKMINSNI

pant FLAT (nerez)
Z8010005

pant HORIZONT(nerez/AL elox)
Z8010014

pant DUAL
P58PN023

klika MAGNETIK WC (AL elox)
Z8000018

cylindrická rozeta MINIMAL (SNi broušeno)
ZROCYMIN02

čipkový pant SFS CAB SQUARE dolní
Z8050090

klika GRANDE (AL elox)
ZLKHOP01

WC rozeta MINIMAL (SNi broušeno)
ZROWCMIN01

klika MAXIMAL (SNi broušeno)
Z8000002

pant GARDE
P58PG003

čipkový pant SFS CAB SQUARE horní
Z8050090
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NABÍZENÉ KOVÁNÍ

pant TECTUS 340
ZPATEC340

Argenta NEO – M6
ZPAARGE01

protiplech magnetický
regulovatelný M&T 

ZPRMRZ01

protiplech magnetický
dlouhý
ZPRMST

protiplech magnetický
zkrácený
ZPRMZK

magnetický zámek
cylindrický/dózický/
WC zámek HOBES
ZZAMAGHOB003

nerezový protiplech
vysoký
MJPRNDD

nerezový protiplech 
nízký
MJPRNKS08 / MJPRNKS10 /

MJPRNKS12

panty TECTUS 240
ZPATEC240
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