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 INTERIÉROVÉ DVEŘE

Moderní design, nejkvalitnější materiály, mimořádná 
odolnost. Dveře kolekce BRILIANT představují 
dokonalou volbu pro ty nejnáročnější uživatele.

 BRILLIANT

VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ

VOLITELNÉVOLITELNÉ VOLITELNÉ

60-90 100 100-200 Řezané 
na míru

Bezfalcové
SIMPLE

Falcové Bezfalcové
posuvné

Větrací spodní
výřez

Větrací
objímky

Větrací
mřížka

80-100

Sklo
VSG 2.2.1

Rámová
konstrukce

Moderní
kování

3 závěsy
ve standardu

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry za příplatek

KONSTRUKCE
  pevná rámová konstrukce ze dřeva a MDF

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: MDF

  nastavitelná: DIN (dostupná pro tloušťku 

stěny min. 80 mm)

VYBAVENÍ
  oboustranně hladké Saténové sklo VSG 

2.2.1 tloušťky 4 mm

  zadlabávací zámek na klíč (lze nahradit 

zámkem s blokováním, bezpečnostní 

vložkou nebo bez spodního otvoru)

  čepové závěsy šroubované niklové (barvu 

je možné změnit na černou nebo zlatou), 

3 ks

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA CLPL

Bělený modřín Šedý modřín Starý dub

Černý modřín

SKUPINA PP

Bílá struktura Šedá struktura

Dub Grandson přírodní

Bílá supermat

SKUPINA CPL

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá

Antracit uni Vlašský ořech Černá uni

VOLITELNÉ

Černé nebo zlaté 
závěsy

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Existuje možnost výměny skla Satyna VSG 2.2.1 za černé sklo VSG 2.2.1, za příplatek podle 
individuálních cen.

Výrobek se vyskytuje v polské normě. Zkrácení na výšku typickou pro českou a slovenskou normu 
se provádí bez příplatku (platí pro falcovaný i bezfalcový systém).

ATYPICKÁ ŠÍŘKA 

šířka 100

šířka menší než 60

atypická šířka

ATYPICKÁ VÝŠKA

kratší do 60 mm

kratší nad 60 mm (individuální posouzení vyrobitelnosti)

delší do 240 mm (individuální posouzení vyrobitelnosti)

další závěs (u delších dveřních křídel od 110 mm do 240 mm)

další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE (u delších dveřních křídel od 110 mm do 240 mm)

změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)

modifikace modelu kvůli netypové výšce dveřního křídla

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ

větrací spodní výřez

kovové větrací objímky v provedení nikl nebo hnědá (ks)

plastová větrací mřížka v provedení stříbrném mat pro dveřní křídlo 80, 90 a 100 

JINÉ

bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE

bezfalcové dveřní křídlo pro posuvný systém
(neplatí pro skupinu barev PP)

pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře,
šířka S2 v mm: 420-609

pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře,
šířka S2 v mm: 610, 710, 810, 910

pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře, šířka S2 v mm: 1010

padací těsnění

3
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INTERIÉROVÉ DVEŘE

Nenápadný doplněk vybavení interiéru nebo výrazný 
kontrast? U dveří kolekce PRESTIGE se elegance snoubí 
se zajímavým tvarem. Tyto dveře zajistí soukromí 
a poskytnou Vašemu interiéru neopakovatelný charakter.

 PRESTIGE

VOLITELNÉ

VOLITELNÉ

VOLITELNÉ VOLITELNÉ

60-90 100 100-200

Řezané 
na míru

Tvrzené
sklo

Sklo
VSG 2.2.1

Rámová
konstrukce

Moderní
kování niklowe

3 závěsy
ve standardu

VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ

Bezfalcové
SIMPLE

Falcové Bezfalcové
posuvné

Větrací spodní
výřez

VOLITELNÉ VOLITELNÉ

Větrací
objímky

Větrací
mřížka

80-100

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry za příplatek

KONSTRUKCE
  pevná rámová konstrukce z MDF

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF

  nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

VYBAVENÍ
  Saténové tvrzené sklo tloušťky 4 mm 

  volitelně: Saténové sklo VSG 2.2.1, 

oboustranně hladké

  zadlabávací zámek na klíč (lze nahradit 

zámkem s blokováním, bezpečnostní 

vložkou nebo bez spodního otvoru) 

  čepové závěsy šroubované 3 ks

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA CPL

SKUPINA FF

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá

SKUPINA CLPL

Bílá matná Bělený modřín Medový dub

Šedý modřín Dub španělský Starý dub

Černý modřín

Kalifornský dub

Ořech Nussbaum

Kolumbijský ořechDub HalifaxDub Cornwall

Bengali Mango

Bianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Antracit uni Vlašský ořech Černá uni

Dub Sonoma Dub Halifax

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Existuje možnost výměny skla Satyna VSG 2.2.1 za černé sklo VSG 2.2.1, za příplatek podle 
individuálních cen.

Výrobek se vyskytuje v polské, české a slovenské normě. Nestandardní velikosti se vyskytují 
v rámci polského standardu.

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100
šířka menší než 60
atypická šířka, sklo: Satin deco*, Lacomat* nebo Satén VSG 2.2.1 

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší nad 60 mm (individuální posouzení vyrobitelnosti)
dveřní křídlo se sklem Satin deco, Lacomat nebo Satén VSG 2.2.1
delší do 470 mm (individuální posouzení vyrobitelnosti)
dveřní křídlo se sklem Satin deco, Lacomat nebo Satén VSG 2.2.1
další závěs (u delších dveřních křídel od 110 mm do 470 mm)
další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE (u delších dveřních křídel od 110 mm do 470 mm)
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
modifikace modelu spojená s netypovou výškou dveřního křídla

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ
ventilační podříznutí
kovové ventilační objímky v provedení nikl nebo hnědá (ks)
plastová ventilační mřížka ve stříbrném provedení 
pro dveřní křídlo 80, 90 a 100

JINÉ
bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE
bezfalcové dveřní křídlo pro posuvný systém
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře,
šířka S2 v mm: 420-609 (neplatí pro model PRESTIGE PR)
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře,
šířka S2 v mm: 610, 710, 810, 910
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře PRESTIGE PR, šířka S2 v mm: 644, 744, 844, 944 (v 
případě neobvyklé šířky rámu je třeba počítat s příplatkem)
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře, šířka S2 v mm: 1010
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře PRESTIGE PR, 
šířka S2 w mm: 1044
výsuvné dveřní těsnění
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PB-06PB-05PB-04PB-03PB-02PB-01

 PRESTIGE AN NOVINKA

AN-01 AN-02 AN-03

 PRESTIGE PE NOVINKA

PE-01 PE-02 PE-03 PE-04 PE-05

 PRESTIGE PJ NOVINKANOVINKA

PJ-05PJ-04PJ-03PJ-02PJ-01

 PRESTIGE PA

 PRESTIGE PB

PC-05 PC-06PC-04PC-03PC-02PC-01

 PRESTIGE PC

 PRESTIGE PH

PH-06PH-05PH-04PH-03PH-02PH-01 PL-02 PL-03PL-01 PL-04 PL-05

 PRESTIGE PL

 PRESTIGE PI

PI-06PI-05PI-04PI-03PI-02PI-01

PA-01 PA-03PA-02 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 PA-08
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PO-06

 PRESTIGE PO

PP-05PP-04PP-03PP-02PP-01 PP-06

 PRESTIGE PP

PT-05 PT-06PT-04PT-03PT-02PT-01

 PRESTIGE PT

PU-05PU-04PU-03PU-02PU-01

 PRESTIGE PU

 PRESTIGE PN NOVINKA

PN-02PN-01 PN-03 PN-04 PN-05

 PRESTIGE MI NOVINKANOVINKA

MI-02 šířka 90MI-01 MI-02 šířka 60 MI-02 šířka 70 MI-02 šířka 80

 PRESTIGE PW NOVINKA

PW-03PW-01 PW-02

 PRESTIGE PZ NOVINKA

PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 PZ-05

* Výrobek se vyskytuje v polské normě. Zkrácení na výšku typickou 

pro českou a slovenskou normu se provádí bez příplatku (platí pro 

falcovaný i bezfalcový systém). 
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INTERIÉROVÉ DVEŘE

Nadčasové, odolné a funkční. Dveře kolekce 
BASIC budou dokonale ladit s každým prostorem, 
jak domácím, ano kancelářským. Jsou dostupné 
v širokém spektru barev a prosklení.

 BASIC

100-220 Falcové Větrací spodní
výřez

VOLITELNÉ

Větrací
objímky

VOLITELNÉ

Větrací
mřížka

60-110

VOLITELNÉ

60-90 100 a 110

VOLITELNÉVOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ

Rámový 
systém

Konstrukce 
MDF

Dřevěná 
konstrukce

Výplň 
plnou deskou

2 závěsy
ve standardu

3 závěsy

VOLITELNÉ

Bezfalcové
posuvné

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA FF

Wenge 
běščadské*

Bengali Mango

Dub CornwallBianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Kalifornský dub Sicilský ořech* Ořech NussbaumBavorská olše

Kolumbijský ořechDub Halifax Dub Sonoma Dub Halifax

SKUPINA LAK

Dub bělenýBílá*** Dub stříbrný Jilm skandinávský

Dub Olše Ořech

SKUPINA CLPL**

Bílá matná Bělený modřín Medový dub Šedý modřín

Dub španělský Starý dub Černý modřín

SKUPINA CPL**

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá Antracit uni

Vlašský ořech Černá uni

SKUPINA PVC**

Bílá struktura Šedá struktura Dub Grandson 
přírodní

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek

KONSTRUKCE
  rámový systém z MDF (dřevěný rámový systém za 

příplatek)

  výplň: stabilizační vrstva „včelí plástev“

  opláštění z desek HDF tloušťky 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF

  nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

  ocelové: pevná, rohová – velká, nastavitelná

VYBAVENÍ
  sklo: Satin deco tl. 4 mm,

u modelu PRESTON sklo Saténové VSG 
2.2.1, u modelu ANATOLIA, CLASSIC 
a STANDARD sklo Kůra bílá, u modelu 
MADRYT a MACADI-3 sklo Satin macadi, 
u modelu SAPPORO sklo Satin sapporo, 
u modelu ASTORIA sklo Lacobel

  zadlabávací zámek na klíč (lze nahradit 
zámkem s blokováním, bezpečnostní 
vložkou nebo bez spodního otvoru)

  čepové závěsy šroubované 2 ks (3 ks 
v dveřním křídle 90 a v modelu PRESTON)

Bezfalcové
SIMPLE

VOLITELNÉVOLITELNÉ

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské, české a slovenské normě. Nestandardní velikosti se vyskytují v rámci 
polského standardu

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110
užší do 5 mm
užší nad 5 mm
širší
ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší nad 60 mm
delší do 10 mm
delší od 11 mm do 450 mm (netýká se skupiny barev LAK)
další závěs (vyžadováno pro dveřní křídla: 110 s výplní z plné desky, 
delší od 110 mm do 450 mm)
další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE nutný pro dveřní
křídla delší od 110 mm do 450 mm)
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
modifikace modelu spojená s netypickou výškou dveřního křídla
VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ
ventilační podříznutí
plastové ventilační objímky (sada)
kovové ventilačnlí objímky v provedení nikl nebo hnědá (ks)
plastová ventilační mřížka
plastová ventilačná mřířka v provedení stříbrná mat
nerezová ventilační mřížaka
JINÉ
dřevěný rámový systém
výplň z plné desky (u dveřních křídel je potřeba zohlednit příplatek za další závěs)
dvoubarevné dveřní křídlo
dveřní křídlo, systém CONTRAST
bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE
bezfalcové dveřní křídlo pro posuvný systém
dveřní křídlo, posuvný systém MAGIC
reverzní dveřní křídlo
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře 
(je třeba zohlednit za dřevěný rámový systém)
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře, šířka S2 menší než 610 mm (pouze Standard 01; je třeba 
vzít v úvahu příplatek za dřevěný podstavec)
výztuha pod zavírač (platí pro dveřní křídla vyplněná „včelí pláství”)
falc 20 mm
kolíkový zámek na bezpečnostní vložku (u zárubně je nutné zohlednit příplatek za nastavitelný 
protikus zámku)
horní zámek na bezpečnostní vložku
horní kolíkový zámek na bezpečnostní vložku (u zárubně je nutné zohlednit
příplatek za nastavitelný protikus zámku)
vícebodový lištový zámek (netýká se dveřního křídla se zárubní DIN, DUALE a ZOS)
závěsy nastavitelné ve třech rovinách 3D (k dispozici v sadě s rámem vybaveným 3D závěsy)
panoramatické kukátko 200°
vysouvací dveřní tesnění
příprava na instalaci skrytého dveřního zavírače

* Do vyčerpání zásob.
** Barva dostupná pouze u modelů STANDARD 01
*** Barva dostupná pouze u modelů STANDARD 01 i CLASSIC

8 Portfolio VIVENTO 2021, vydání 4
Úplná a inspirativní verze katalogu včetně všech kompletních informací 
je na webu vivento.pl a také u prodejců.



Falcové100-220

60-90 100 a 110

VOLITELNÉ

Bezfalcové
SIMPLE

VOLITELNÉ

Větrací spodní
výřez

VOLITELNÉ

Větrací
objímky

VOLITELNÉ

Rámová
konstrukce

Dřevěná 
konstrukce

VOLITELNÉ

3 závěsy

 DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

KONSTRUKCE
 rámový systém z MDF (dřevěný 

rámový systém za příplatek)

 výplň: stabilizační vrstva „včelí plástev“

 opláštění z desek HDF tloušťky 6 mm

 způsob povrchové úpravy hran: SOFT černé barvy 

(možnost změny na standardní povrch v barvě 

odpovídající barvě povrchu křídla, bez příplatku).

VARIANTY ZÁRUBNÍ
 pevná: MDF

 nastavitelná: DIN

VYBAVENÍ
 sklo Lacobel černé nebo zlaté

 zadlabávací zámek na klíč (lze nahradit 

zámkem s blokováním, bezpečnostní 

vložkou nebo bez spodního otvoru)

 čepové závěsy šroubované 2 ks (3 ks 

v dveřním křídle 90). Standardně jsou 

montovány závěsy BRILLIANT: v ASTORIA 

BLACK černé, v ASTORIA GOLD zlaté.

 BASIC ASTORIA GOLD
NOVINKA

 BASIC ASTORIA BLACK
NOVINKA

 BASIC STANDARD 01

MOC SÍLA 
ÚPRAVY NA MÍRU
Model BASIC STANDARD 01 je dostupný 
v širší škále barev: PVC, CPL, CLPL, FF, 
LAK + LAK Bílá (viz str. 8).

MOC SÍLA ÚPRAVY NA MÍRU

Dostupné barvy: 
CPL, CLPL, FF.

Dostupné barvy: 
CPL, FF.

 DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry za příplatek

 minimální šířka plného křídla: 244 mm

 maximální šířka plného křídla: 1144 mm.

KONSTRUKCE
 rámový systém z MDF (dřevěný 

rámový systém za příplatek)

 výplň: stabilizační vrstva „včelí plástev“ 

 povrch z desek HDF tloušťky 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ
 pevná: dřevěná a MDF

 nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

 ocelové: pevná, rohová – velká, nastavitelná

VYBAVENÍ
 zadlabávací zámek na klíč (lze nahradit 

zámkem s blokováním, bezpečnostní 

vložkou nebo bez spodního otvoru)

 čepové závěsy šroubované 3 ks

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110

užší do 5 mm

užší nad 5 mm

širší

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm

kratší nad 60 mm

delší do 10 mm

delší od 11 mm do 450 mm

další závěs (vyžadováno pro dveřní křídla: 
110 s výplní z plné desky, delší od 110 mm 
do 450 mm)

další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE 
nutný pro dveřní
křídla delší od 110 mm do 450 mm)

změna umístění zámku (doporučovaná pro 
dveře s atypickou výškou)

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ
ventilační podříznutí

kovové ventilačnlí objímky v provedení nikl 
nebo hnědá (ks)
(nedostupné ve velikosti 60)

JINÉ
dřevěný rámový systém

bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE

bezfalcové dveřní křídlo pro posuvný systém

dveřní křídlo, posuvný systém MAGIC

reverzní dveřní křídlo

pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře 
(je třeba zohlednit za dřevěný rámový systém)

falc 20 mm

Prémiová kvalita 
ve standardu

Dostupné barvy: PVC

 BASIC SARA

01 02 03 04

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

 maximální celková šířka dveřního křídla: 944 mm

KONSTRUKCE
 dřevěný rámový systém

 výplň: stabilizační vrstva „včelí plástev“

 povrch z desky HDF tloušťky 3 mm

VYBAVENÍ
 sklo Satin deco tloušťky 4 mm

 zadlabávací zámek na klíč (lze nahradit zámkem 

s blokováním nebo na bezpečnostní vložku)

 čepové závěsy šroubované 2 ks (3 ks v dveřním křídle 90)

VARIANTY ZÁRUBNÍ
 pevná: dřevěná a MDF

 nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
užší do 5 mm
užší 6 až 10 mm

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší od 61 mm do 140 mm
delší do 10 mm
další závěs
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s 
atypickou výškou)

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ
ventilační podříznutí
plastové ventilační objímky (sada)
kovové ventilační objímky v provedení nikl nebo hnědá (ks)
plastová ventilační mřížka
plastová ventilační mřížka v provedení stříbrná mat
nerezová ventilační mřížka

Dřevěná 
konstrukce

JINÉ
výplň z plné desky (je třeba zohlednit příplatek za další závěs)
dveřní křídlo, systém CONTRAST
bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE
dveřní křídlo, posuvný systém MAGIC
reverzní dveřní křídlo
pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře (minimální 
šířka SARA: S2=610mm)
podložka pod zavírač
falc 20 mm
kolíkový zámek na bezpečnostní vložku (u zárubně je nutné 
zohlednit příplatek za nastavitelný protikus zámku)
horní zámek na bezpečnostní vložku
horní kolíkový zámek na bezpečnostní vložku (u zárubně je 
nutné zohlednit příplatek za nastavitelný protikus zámku)
vícebodový lištový zámek (netýká se dveřního křídla se zárubní 
DIN, DUALE a ZOS)
závěsy nastavitelné ve třech rovinách 3D (k dispozici v sadě 
s rámem vybaveným 3D závěsy)
panoramatické kukátko 200°
padací těsnění

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě. Zkrácení na výšku typickou pro českou a slovenskou 
normu se provádí bez příplatku (platí pro falcovaný i bezfalcový systém).

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské, české a slovenské normě. Nestandardní velikosti se vyskytují v rámci 
polského standardu.
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Falcové100-22060-90 100 a 110

VOLITELNÉ

Bezfalcové
SIMPLE

VOLITELNÉ

Větrací spodní
výřez

VOLITELNÉ

Větrací
objímky

VOLITELNÉ

Větrací
mřížka

VOLITELNÉ

60-110
Rámový 
systém

Dřevěná 
konstrukce

VOLITELNÉ

3 závěsy

Dostupné barvy: CPL, CLPL, FF.

02 03 0604 0705 0801

 BASIC
PRESTON

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110

užší do 5 mm

užší nad 5 mm

širší

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm

kratší nad 60 mm

delší do 10 mm

delší od 11 mm do 450 mm

další závěs (vyžadováno pro dveřní křídla: 
110, delší od 110 do 450 mm)

další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE 
nutný pro dveřní křídla delší od 110 mm do 
450 mm)

změna umístění zámku (doporučovaná pro 
dveře s atypickou výškou)

modifikace modelu spojená s netypovou 
výškou dveřního křídla

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

KONSTRUKCE
 dřevěný rámový systém

 výplň: plná deska

 povrch z desky HDF tloušťky 3 mm

VYBAVENÍ
 oboustranně hladké sklo Saténové VSG 2.2.1

 zadlabávací zámek na klíč 

(lze nahradit zámkem s blokováním, na bezpečnostní 

vložku nebo bez dolního otvoru)

 čepové závěsy šroubované 3 ks

VARIANTY ZÁRUBNÍ
 pevná: dřevěná a MDF

 nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

Výplň 
plnou deskou

Moderní 
niklová kování

Sklo Saténové
VSG 2.2.1

Prémiová kvalita 
ve standardu

Prémiová kvalita 
ve standardu

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ
ventilační podříznutí

kovové ventilační objímky v provedení nikl 
nebo hnědá (ks)

plastová ventilační mřížka

nerezová ventilační mřížka v provedení 
stříbrná mat

nerezová ventilační mřížka

JINÉ
dveřní křídlo, systém CONTRAST

bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE

bezfalcové dveřní křídlo pro posuvný 
nástěnný systém

dveřní křídlo, posuvný systém MAGIC

reverzní dveřní křídlo

pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře 
(minimální šířka křídla PRESTON S2=610 
mm,  menší rozměr je dostupný pouze jako 
STANDARD 01)

falc 20 mm

Dřevěná 
konstrukce

Dostupné barvy: PVC

 BASIC ANATOLIA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

 maximální celková šířka dveřního křídla: 944 mm

KONSTRUKCE
 dřevěný rámový systém

 výplň: stabilizační vrstva „včelí plástev“

 opláštění z desky HDF 

tloušťky 3 mm

VYBAVENÍ
 zasklení Kůra bílá tloušťky 4 mm

 zadlabací zámek na klíč (lze nahradit zámkem 

s blokováním nebo na bezpečnostní vložku)

 čepové závěsy šroubované 2 ks 

(3 ks v dveřním křídle 90)

VARIANTY ZÁRUBNÍ
 pevná: dřevěná a MDF

 nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

ATYPICKÁ ŠÍŘKA

užší do 5 mm

užší 6 až 10 mm

ATYPICKÁ VÝŠKA

kratší do 60 mm

kratší od 61 mm do 140 mm

delší do 10 mm

další závěs

změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře 
s atypickou výškou)

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ

ventilační podříznutí

plastové ventilační objímky (sada)

kovové ventilační objímky v provedení nikl nebo hnědá (ks)

plastová ventilační mřílžka

plastová ventilační mřílžka v provedení stříbrná mat

nerezová ventilační mřížka

JINÉ

výplň z plné desky (je třeba zohlednit příplatek za další závěs)

dveřní křídlo, systém CONTRAST

bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE

dveřní křídlo, posuvný systém MAGIC

reverzní dveřní křídlo

pasivní dveřní křídlo pro dvoukřídlové dveře (minimální 
šířka ANATOLIA: S2=610mm)

podložka pod zavírač

falc 20 mm

kolíkový zámek na bezpečnostní vložku (u zárubně je 
nutné zohlednit příplatek za nastavitelný protikus zámku)

horní zámek na bezpečnostní vložku

horní kolíkový zámek na bezpečnostní vložku (u zárubně je 
nutné zohlednit příplatek za nastavitelný protikus zámku)

vícebodový lištový zámek (netýká se dveřního křídla se 
zárubní DIN, DUALE a ZOS)

závěsy nastavitelné ve třech rovinách 3D (k dispozici 
v sadě s rámem vybaveným 3D závěsy)

panoramatické kukátko 200°

padací těsnění

01 02 03 04

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské, české a slovenské normě. Nestandardní velikosti se vyskytují v rámci 
polského standardu.

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské, české a slovenské normě. Nestandardní velikosti se vyskytují 
v rámci polského standardu.
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Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC MEDIOLAN

2/6 4/6 6/60/6


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC PESARO

0/5 1/5 2/5 v22/5 v1 3/5 v1 3/5 v2 4/5 5/5

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC MANHATTAN

2/41/40/4 3/4 4/4

 BASIC DALLAS

0/4 1/4 2/4 3/4 4/4


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC TRIVENTO

0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení*: 

Satin macadi, 
Satin deco, 

chinchila
nebo čiré

 BASIC PALERMO

0/8 2/8 4/8 6/8 8/8

 BASIC MADRYT

0/3 1/3 2/3 3/3

*Standardní dveřní křídlo zasklené sklem Satin Macadi.
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Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení*: 

Satin macadi, 
Satin deco, 

chinchila
nebo čiré

 BASIC MACADI–3

0/3 1/3 2/3 3/3

*Standardní dveřní křídlo zasklené sklem Satin Macadi.

 BASIC SAPPORO

0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

*Standardní dveřní křídlo zasklené sklem Satin Sapporo


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení*: 

Satin 
Sapporo, 

Satin deco, 

chinchila
nebo čiré

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC CARSON

01 02 0403 05 06 07

 BASIC PORTO

0/6 2/6v1 2/6v2 4/6 6/6

 BASIC RIMINI

0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC PANAMA

0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3

 BASIC SOFIA

0/3 1/3 2/3 3/3

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC WENECJA

01 02 03

 BASIC FLAVIO NOVINKA

01 02 03
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 BASIC VENTE

0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

 BASIC LIMA

 0/3 1/3 3/3 1/1 2/2

 BASIC VERONA

0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC BOSTON

01 02 03 04 0605

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 
Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC VEDI

0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5


Dostupné

barvy: FF, LAK.

Zasklení: Satin 
deco, chinchi-
la nebo čiré

 BASIC VIGO

01 02 03

 BASIC LYON

01 02 0403

 BASIC STANDARD


Dostupné

barvy: FF, LAK 

+ LAK Bílá.

Zasklení: Bílá 
kôra, chinchi-
la nebo čiré

02 03 04

*Standardní dveřní křídlo zasklené sklem Kůra bílá.

 BASIC CLASSIC

01 02 03


Dostupné

barvy: FF, LAK 

+ LAK Bílá.

Zasklení: Bílá 
kôra, chinchi-
la nebo čiré

*Standardní dveřní křídlo zasklené sklem Kůra bílá.
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 INTERIÉROVÉ 
VCHODOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PVC

Šedá strukturaBílá struktura Dub Grandson 
přírodní

SKUPINA CLPL

Bílá matná Bělený modřín Medový dub

Šedý modřín Dub španělský Starý dub

Černý modřín

SKUPINA CPL

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá Antracit uni

Vlašský ořech Černá uni

SKUPINA FF

Kalifornský dub Sicilský ořech* Ořech Nussbaum

Kolumbijský ořechDub Halifax

Dub Cornwall

Wenge 
běščadské*

Bengali Mango

Bianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Dub Sonoma

Bavorská olše

Dub Halifax

SKUPINA LAK

Bílá Dub bělený Dub stříbrný Jilm skandinávský

Dub Olše Ořech

 STANDARD 
SOLID PLUS

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA
 dřevěný rámový systém

 výplň: plná deska

 opláštění z desek HDF tloušťky 6 mm

ZÁRUBEŇ 
 pevná dřevěná 44 mm x 90 mm

VYBAVENÍ
Dveřní křídlo:
 zadlabávací kolíkové zámky na 

bezpečnostní vložku, 2 ks

 čepové závěsy nastavitelné ve třech 

rovinách, 3 ks

 panoramatické kukátko 200°

 trny proti vysazení

 těsnění

Pevná dřevěná zárubeň:
 nastavitelné závěsy, 2 ks

 čepové závěsy nastavitelné ve třech 

rovinách, 3 ks

 těsnění

 montážní sada

Příslušenství:
 nerezový práh včetně těsnění

 klika Lambda se horním štítkem v barvě 

INOX (viz str. 28)

3 závěsy
ve standardu

3 vyztužené
závěsy

Falcové80-90

VOLITELNÉ

1002 kolíkové
zámky

Dřevěná
konstrukce

Vyztužená
výplň

3D závěsy

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100
užší do 5 mm
užší nad 5 mm
širší

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší nad 60 mm
delší do 10 mm
další závěs (požadovaný u dveřního křídla 100)
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)

JINÉ
dveřní křídlo, systém CONTRAST
vícebodový lištový zámek
dřevěný neupravený práh včetně těsnění
padací těsnění

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK – DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
atypická šířka
atypická výška: delší do 10 mm
atypická výška: kratší
změna umístění závěsu (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
další závěs (vyžadován pro zárubeň 100)
závěs lištového zámku

14 Portfolio VIVENTO 2021, vydání 4
Úplná a inspirativní verze katalogu včetně všech kompletních informací 
je na webu vivento.pl a také u prodejců.



 VEGAS 
SOLID PLUS

03 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Dřevěná
konstrukce

Vyztužená
výplň

3 závěsy
ve standardu

3 vyztužené
závěsy

VOLITELNÉ

80-90 100 Falcové2 kolíkové
zámky

3D závěsy

SKUPINA PVC

Bílá struktura Šedá struktura Dub Grandson 
přírodní

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 80, 90, jiné rozměry dostupné za 

příplatek

KONSTRUKCE
 dřevěný rámový systém

 výplň: plná deska

 povrch z desky MDF tloušťky 6 mm

ZÁRUBEŇ
 pevná dřevěná 44 mm x 90 mm

VYBAVENÍ

Dveřní křídlo:

 zadlabávací kolíkové zámky na 

bezpečnostní vložku, 2 ks

 čepové závěsy nastavitelné ve 

třech rovinách, 3 ks

 panoramatické kukátko 200°

 trny proti vysazení

 těsnění

Pevná dřevěná zárubeň:

 nastavitelné závěsy, 2 ks

 čepové závěsy nastavitelné ve 

třech rovinách, 3 ks

 těsnění

 montážní sada

Příslušenství:

 nerezový práh včetně těsnění

 klika Lambda se horním štítkem 

v barvě INOX (viz str. 28)

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100
užší do 5 mm
užší nad 5 mm
širší

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší nad 60 mm
delší do 10 mm
další závěs (požadovaný u dveřního křídla 100)
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)

JINÉ
dveřní křídlo, systém CONTRAST
vícebodový lištový zámek
dřevěný neupravený práh včetně těsnění
vysouvací těsnění

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK – DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

atypická šířka
atypická výška: delší do 10 mm
atypická výška: kratší
změna umístění závěsu (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
další závěs (vyžadován pro zárubeň 100)
závěs lištového zámku 
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 PROTIHLUKOVÉ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek

KONSTRUKCE
Dveřní křídlo: 
  třívrstvá dřevotřísková deska s protipožární odolností bez 

rámového systému, na obvodu přilepená dřevěná lišta

  opláštění z desky HDF tloušťky 3 mm

Dveřní zárubeň:
  dřevěná pevná: 54 mm x 90 mm

VYBAVENÍ
Dveřní křídlo:
  zadlabací zámek na bezpečnostní vložku

  čepové závěsy s nastavováním, 3 ks

  padací těsnění

Dveřní zárubeň: 
  závěs

  čepové závěsy s nastavováním, 3 ks

  zvukové těsnění

  montážní sada

  expanzivní těsnění (v protipožárních dveřích EI30 a EI60)

  expanzivní kouřové těsnění (u kouřotěsných dveří EI30, 

EI60)

Příslušenství:
  klika OVAL 1701 se spodním panelem pro vložení

  GROOM 200 povrchový zavírač dveří s ramenem, stříbrný 

(EI30, EI60)

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110

užší do 5 mm

užší nad 5 mm

širší

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm

kratší nad 60 mm

delší do 10 mm

delší od 11 mm do 300 mm

další závěs (požadován pro dveří 100, 110 a delší dveří od 
110 mm do 300 mm)

změna umístění zámku a závěsu (doporučovaná pro dveře 
s atypickou výškou)

JINÉ
ventilační protipožární mřížka 300 mm x 150 mm (neplatí 
pro kouřotěsné dveře)

horní zámek na bezpečnostní vložku 

panoramatické kukátko 200°

příprava dveří pro montáž zámku zákazníka

 PROTIHLUKOVÉ
POŽÁRNÍ EI30

 PROTIHLUKOVÉ
POŽÁRNÍ EI60

60-90 100 i 110 Falcové

VOLITELNĚ

Vyztužená
výplň

3 vyztužené
závěsy

3D závěsy Zvuková 
izolace

Ohnivzdorné
EI30

Ohnivzdorné
EI60

Bílá matná Bělený modřín Medový dub

Šedý modřín Dub španělský Starý dub

Černý modřín

SKUPINA CLPL

SKUPINA CPL

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá

Antracit uni Vlašský ořech Černá uni

SKUPINA FF

Kalifornský dub Sicilský ořech* Ořech Nussbaum

Kolumbijský ořechDub HalifaxDub Cornwall

Wenge 
běščadské*

Bengali Mango

Bianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Dub Sonoma Bavorská olšeDub Halifax

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PVC

Šedá strukturaBílá struktura Dub Grandson 
přírodní

 ELEKTRICKÉ ZAVÍRAČE A ZAVÍRAČE
povrchový zavírač Groom 200 s ramenem, stříbrná

povrchový zavírač Groom 200 s ramenem 
pro dvoukřídlové dveře, stříbrná

zadlabávací zavírač ITS96

zadlabávací zavírač ITS96 pro dvoukřídlové dveře

protipožární elektro zavírač

Požární dveře musí být povinně vybaveny protipožárním zavíračem. 
Více informací na str. 29.
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 Navrhněte si s námi dveře na míru podle 
Vašeho interiéru

U společnosti Vivento chápeme, že každé zařizování prostoru pro život 
je pro Vás mimořádně důležité a vyvolává velké emoce. Vybrat vhodnou 
velikosti, styl, barvu a materiál, z něhož budou dveře vyrobeny, není 
snadné. Máme bohaté  zkušenosti, již více než 35 let vyrábíme nejlepší 
dveře pro Vaše interiéry. Vyhovíme Vašim představám,  i když zařízení 
Vašeho interiéru vyžaduje nestandardní řešení.
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DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek

DOSTUPNÉ BARVY
 podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla a zárubně 

KONSTRUKCE
 podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla a zárubně

VARIANTY ZÁRUBNÍ
 pevná: dřevěná a MDF ve velikosti 44 mm × 100 mm

 nastavitelná: DIN v rozsahu regulace min. (100–120) a další

VYBAVENÍ
Dveřní křídlo: 
 magnetický zámek na klíč (lze nahradit zámkem s blokováním a s redukcí 

průměru uzamykací tyče, na bezpečnostní vložku nebo bez spodního 

otvoru) 

 2 zapuštěné závěsy s nastavováním ve třech rovinách

Dveřní zárubeň: 
 2 zapuštěné závěsy s nastavováním ve třech rovinách

 závěs magnetického zámku

 těsnění

 montážní sada

Výrobek se vyskytuje v polské normě.

SYSTÉM BEZFALCOVÝCH 
DVEŘÍ SIMPLE

SYSTÉM DVEŘÍ CONTRAST
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Systém CONTRAST je dostupný ve dveřních křídlech série BASIC 

a u vstupních dveří. U tohoto systému je možné použít krycí lišty 

(dýhy na tloušťku křídla) v jiné barvě, než je povrch křídla. 

Díky tomu lze také libovolně kombinovat barvy zárubní a křídel. 

Systém je dostupný jak u falcových, ano i bezfalcových dveří.

REVERZNÍ DVEŘE
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Systém reverzních dveří je dostupný v rámci řady BASIC spolu 

s nastavitelnou zárubní DIN. Úplná specifi kace včetně barevného provedení 

dveřních křídel je uvedena na stránkách jednotlivých modelů BASIC 

(str. 8-13) a nastavitelné zárubně DIN (str. 24). Oboustranné 

rámečky jsou k dispozici pouze se standardním profi lem s pásem 60 mm ve 

standardním spoji 45°, pro zeď s minimální tloušťkou 10 cm.

Výrobek se vyskytuje v polské normě.

BARVY ZÁVĚSŮ 
DOSTUPNÉ 
V REVERZNÍCH DVEŘÍCH
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BARVY ZÁVĚSŮ DOSTUPNÉ 
V SYSTÉMU SIMPLE
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 INVISIBLE DVEŘE ZAROVNANÉ S ROVINOU ZDI 
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V objednávce je nutné uvést typ stěny (zdivo nebo sádrokarton), na kterou bude zárubeň 
montována.

 ZKOSENÉ DVEŘE
Zkosené dveře jsou vyráběny ve vybraných modelech a barvách podle 

velikosti otvoru ve zdi. Dveře lze vybavit atypickým zasklením podle 

nestandardních rozměrů zkosených dveří. Z důvodu složitosti tohoto 

výrobku a procesu jeho výroby je vyrobitelnost posuzována u každého 

výrobu individuálně. Individuální cena podle rozměrů montážního otvoru.

DOSTUPNÉ BARVY
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla a zárubně

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

KONSTRUKCE I VYBAVENÍ
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla a zárubně

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF

Výrobek se vyskytuje v polské normě.
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VYBAVENÍ
Dveřní křídlo:

  neviditelné závěsy, 3 ks

  magnetický zámek na klíč 
(možnost výměny na zámek s 

blokádou a redukcí průměru tyče, 

na patentní vložku nebo bez 

spodního otvoru)

Hliníková zárubeň:

  neviditelné závěsy, 3 ks

  závěs 

  těsnění

  montážní sada

  akrylový podklad

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry 

dostupné za příplatek

KONSTRUKCE
  rámový systém z MDF (dřevěný 

rámový systém za příplatek)

  výplň: stabilizační vrstva „včelí 

plástev“

  povrch z desek z desek HDF 

tloušťky 3 mm

SKUPINA CLPL

Bílá matná Bělený modřín Medový dub Šedý modřín

Dub španělský Starý dub Černý modřín

SKUPINA PVC

Šedá struktura Dub Grandson 
přírodní

Bílá struktura

SKUPINA CPL

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá Antracit uni

Vlašský ořech Černá uni

SKUPINA FF

Wenge 
běščadské*

Bengali Mango

Dub CornwallBianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Ořech NussbaumKalifornský dub Sicilský ořech*Bavorská olše

Kolumbijský ořechDub Halifax Dub Sonoma Dub Halifax

FÓLIE PRO NATŘENÍ NEBO 
TAPETOVÁNÍ

PAINT-ME

*Do vyčerpání zásob.

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110
užší do 5 mm
užší nad 5 mm
širší
ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší nad 60 mm
delší do 10 mm
delší od 11 mm do 450 mm
další závěs (vyžadovaný u dveřního křídla 110 a delšího křídla od 110 mm do 450 mm)
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
VENTILACE
ventilační podříznutí
plastové ventilační objímky (sada)
kovové ventilační objímky v provedení nikl nebo hnědá (ks)
plastová ventilační mřížka
plastová ventilační mřížka v provedení stříbrná mat
nerezová ventilační mřížka
JINÉ
výplň z plné desky (u dveřních křídel 60, 70, 80 je potřeba zohlednit příplatek za další 
závěs)
dřevěný rámový systém
redukce průměru zamykací tyče pro WC zámek
vysouvací těsnění pro dveře otvírané ven  180°

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY ZA PŘÍPLATEK – DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ
ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110
atypická šířka
ATYPICKÁ VÝŠKA
atypická výška
změna umístění závěsu (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
další závěs (požadován pro zárubeň 110 a delší zárubeň od 110 do 450 mm)
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 SWING KYVADLOVÉ DVEŘE
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Existuje možnost vyrobit kyvadlové dveře SWING podle atypického rozměru montážního 
otvoru – cena podle aktuálních příplatků pro atypické rozměry dveřního křídla a zárubně.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60-200, jiné rozměry dostupné za příplatek

KONSTRUKCE
  dřevěný rámový systém 

  výplň: plá deska

  povrch z desek HDF tloušťky 3 mm

VYBAVENÍ
  3 kyvadlové závěsy u jednokřídlových 

dveří

  6 kyvadlových závěsů u dvoukřídlových 

dveří

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ
  kulaté okno s čirým sklem nebo sklem 

Lacomat; možnost použít bezpečnostní 

sklo v čirém provedení, sklo Lacomat 

a zasklení polopropustným zrcadlem – 

individuální cena

  oboustranné vyztužení vodorovným 

nerezovým plechem výšky do 170 mm; 

možnost použít jiné rozměry plechu jak 

ve vodorovném, ano i svislém uspořádání 

– individuální cena

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná, MDF

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY 
ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

další závěs
závěsy v barvě nikl - montované 
standardně
závěsy v černé nebo zlaté barvě 

KULATÉ OKNO SE SLKEM LACOMAT 
NEBO ČIRÝM SKLEM
Ø vněj. 240 mm, Ø vnitř. 135 mm 
(minimální šířka křídla 340 mm)
Ø vněj. 320 mm, Ø vnitř. 215 mm 
(minimální šířka křídla 420 mm)
Ø vněj. 400 mm, Ø vnitř. 280 mm 
(minimální šířka křídla 500 mm)
prosklení bezpečnostním sklem nebo 
polopropustným zrcadlem

DVOUSTRANÁ VÝZTUHA NEREZOVÝM 
PLECHEM (KOMPLET)
vodorovné vyztužení výšky do 170 mm
vodorovné vyztužení výšky nad 170 mm
svislé vyztužení

SKUPINA CLPL

Bílá matná Bělený modřín Medový dub Šedý modřín

Dub španělský Starý dub Černý modřín

DOSTUPNÉ BARVY:

SKUPINA PVC

Šedá struktura Dub Grandson 
přírodní

Bílá struktura

SKUPINA CPL

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá Antracit uni

Vlašský ořech Černá uni

SKUPINA FF

Wenge 
běščadské*

Bengali Mango

Dub CornwallBianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Ořech NussbaumKalifornský dub Sicilský ořech*Bavorská olše

Kolumbijský ořechDub Halifax Dub Sonoma Dub Halifax

SKUPINA LAK

OlšeJilm 
skandinávský

Dub

Bílá Dub bělený Dub stříbrný Ořech

*Do vyčerpání zásob.

ÚCHYTY
U01OK kulatý
U03KW čtvercový
U02OW oválný
U04PR obdélníkový

ÚCHYTY
P05OK kulatý
P06KW čtvercový 

Dveře s průchodem pro zvířata jsou vyráběny na základě modelu STANDARD 01 

s celoplášťovou výplní a jsou zahrnuty v ceně. Ve skleněném křídle je možné udělat 

průchod pro zvířata - individuální posouzení možnosti realizace v závislosti na zvoleném 

vzoru. Průchod je k dispozici ve dvou velikostech - pro zvířata do 7 kg a 18 kg.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry 

dostupné za příplatek

KONSTRUKCE
  rámový systém z MDF (dřevěný 

rámových systém za příplatek)

  výplň: plná deska

  opláštění z desek HDF tloušťky 

3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF

  nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS

  ocelové: pevná, rohová – velká, 

nastavitelná

VYBAVENÍ
  průchod pro zvíře, které se 

otevírá, vyrobené ze šedého 

plastu, s magnetem uzavírajícím 

klapku a vertikálním zámkem

  zadlabací zámek na klíč (lze 

nahradit zámkem s blokováním, 

bezpečnostní vložkou nebo bez 

spodního otvoru)

  čepové závěsy šroubované 3 ks 

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

ATYPICKÁ ŠÍŘKA
užší do 5 mm
užší nad 5 mm
širší
ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší do 60 mm
kratší nad 60 mm
delší do 10 mm
delší od 11 mm do 450 mm (netýká se barevné skupiny LAK)
další závěs
další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE nutný pro dveřní
křídla delší od 110 mm do 450 mm)
změna umístění zámku (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)
VENTILACE
ventilační podříznutí
JINÉ
dřevěný rámový systém
dveřní křídlo, systém CONTRAST
bezfalcové dveřní křídlo SIMPLE
reverzní dveřní křídlo
falc 20 mm
padací těsnění

 DVEŘE S PRŮCHODEM PRO ZVÍŘATA
B

A
S

IC
 S

TA
N

D
A

R
D

 0
1,

 C
P

L
 B

íl
á

 u
n

i 
+

 Č
e

rn
á

 u
n

i

19
Úplná a inspirativní verze katalogu včetně všech kompletních informací 

je na webu vivento.pl a také u prodejců.



 POSUVNÉ DVEŘE V SYSTÉMU NA STĚNU

Posuvné dveře jsou vyráběny v bezfalcovém provedení v libovolném nabízeném modelu 

a barvě, v libovolném rozměru, podle nabídky vybraného modelu dveří. Posuvné dveřní 

křídlo je standardně vybaveno kulatým úchytem U01OK v barvě matného chromu a dolním 

vybráním pro namontování zarážky stabilizující dveře ve svislé poloze.

KOMPLET POSUVNÝCH JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 
V SYSTÉMU NA STĚNU OBSAHUJE:
  bezfalcové posuvné dveřní křídlo s madlem s kulatým úchytem U01OK v barvě matného 

chromu

– sadu prvků posuvného systému

– posuvný mechanismus se stabilizačním profilem

– distanční lišta

  garnýž maskující mechanismus

  VOLITELNĚ: nárazová lišta

  VOLITELNĚ: hákový zámek

  VOLITELNĚ: zárubeň ve verzi „tunel”

  VOLITELNĚ: nárazová lišta

  VOLITELNĚ: hákový zámek

  VOLITELNĚ: zárubeň ve verzi „tunel”

Při výběru hákového zámku doporučujeme zvolit rukojeť podobného 

tvaru: kulatá nebo čtvercová. Standardně montujeme úchyt U01OK kulatý 

v matném chromu CHM. Kulatý úchyt U01OK je možné bezplatně vyměnit 

za čtvercový úchyt U03KW v matném chromu CHM. Zbývající úchyty se 

montují za příplatek. Ostatní příplatkové možnosti podle nabídky vybraného 

dveřního křídla.
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DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 

DOSTUPNÉ BARVY
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla a zárubně, neplatí pro 

skupinu barev PVC a PP

KONSTRUKCE
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF v tunelovém provedení

  nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS v tunelovém provedení

VYBAVENÍ
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

BELKA ODBOJOWA
nárazová lišta

JINÉ
nárazová lišta vyšší než standard
sada prvků posuvného systému vyrobená pro nestandardní rozměr
hákový zámek na klíč nebo na patentní vložku, s kulatým nebo 
čtvercovým štítem
hákový zámek s blokováním, s kulatým nebo čtvercovým štítem

MAGIC POSUVNÉ DVEŘE 

V SYSTÉMU NA STĚNU

KOMPLET POSUVNÝCH JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 
V SYSTÉMU MAGIC OBSAHUJE:
  libovolné dveřní křídlo s madlem

  posuvný mechanismus

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  80, 90, další rozměry dostupné za příplatek vybraného modelu dveřního 

křídla BASIC

DOSTUPNÉ BARVY, KONSTRUKCE, VYBAVENÍ
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla

Výrobek se vyskytuje v polské normě.
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ÚCHYTY
U01OK kulatý
U03KW čtvercový
U02OW oválný
U04PR obdélníkový

ÚCHYTY
U01OK kulatý
U03KW čtvercový
U02OW oválný
U04PR obdélníkový

ÚCHYTY
P05OK kulatý
P06KW čtvercový 

ÚCHYTY
P05OK kulatý
P06KW čtvercový 

Úplné nová varianta 

posuvných dveří, velmi 

minimalistická a moderní. 

Posuvné křídlo je vyráběno 

v bezfalcovém provedení 

v libovolné barvě a modelu 

dveří řady BASIC, 

s libovolným rozměrem, 

podle nabídky daného 

modelu dveří. Posuvné 

dveřní křídlo je vybaveno 

kulatým úchytem U01O 

v barvě matného chromu 

a dolním vybráním pro 

namontování zarážky 

stabilizující dveře ve svislé 

poloze.

 INSET DVEŘE 
S VÝDEJNÍM OKÉNKEM

Dveře s výdejním okénkem 

INSET jsou vyráběny 

ve falcovém provedení. 

Dveřní křídlo vyplněné 

plnou deskovou výplní, 

je vybaveno výdejním 

okénkem a poličkou 

libovolného rozměru 

a zatahovací roletou z PVC 

se zavíráním na zástrčky. 

Maximální šířka okénka 

= celková šířka dveřního 

křídla mínus 360 mm.

KONSTRUKCE
  rámový systém z MDF (dřevěný rámových systém za příplatek)

  výplň: plná deska

  opláštění z desek HDF tloušťky 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF

  nastavitelná: DIN, DUALE

VYBAVENÍ
  zadlabávací zámek na bezpečnostní vložku

  čepové závěsy nastavitelné ve třech rovinách, 3 ks

  roleta PVC se zavíráním na zástrčky

  polička

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek

DOSTUPNÉ BARVY: 
  podle nabídky modelu STANDARD 01 (str. 9)

DOSTUPNÉ BARVY ROLET
  bílá, béžová, stříbrná, grafitová, zlatý dub, ořech, černá

DOSTUPNÉ BARVY KAZETY, VODICÍCH LIŠT A LANKA
  bílá, hnědá

Výrobek se vyskytuje v polské normě.

Ostatní příplatkové varianty podle nabídky modelu STANDARD 01. 
Existuje možnost vyrobit dveře INSET podle nestandardních rozměrů 
montážního otvoru – cena podle aktuálních příplatků pro atypické 
rozměry dveřního křídla a zárubně.

B
A

S
IC

 I
N

S
E

T,
 C

P
L

 B
íl

á
 u

n
i

20 Portfolio VIVENTO 2021, vydání 4
Úplná a inspirativní verze katalogu včetně všech kompletních informací 
je na webu vivento.pl a také u prodejců.



 POSUVNÉ DVEŘE V SYSTÉMU 
DO POUZDRA

Posuvné dveře jsou vyráběny v bezfalcovém provedení v libovolném nabízeném 

modelu a barvě, s libovolným rozměrem, podle nabídky vybraného modelu dveří. 

Posuvné dveřní křídlo je vybaveno kulatým úchytem U01OK v barvě matného 

chromu a dolním vybráním pro namontování zarážky stabilizující dveře ve svislé 

poloze. Posuvný systém do pouzdra ve stěně je určen pro stěny tloušťky 125 mm.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za příplatek

DOSTUPNÉ BARVY
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla, neplatí pro skupinu barev PVC a PP

KONSTRUKCE
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: zabudování kazety

  nastavitelná: nastavitelné zabudování kazety (individuální cena podle tloušťky 

stěny přiléhající ke kazetě)

VYBAVENÍ
  podle nabídky vybraného modelu dveřního křídla
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LOFT POSUVNÉ DVEŘE 
V SYSTÉMU NA STĚNU

 FOLD SKLÁDACÍ DVEŘE

 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

Dvoukřídlové dveře jsou vyráběny ve falcovém provedení v libovolném nabízeném 

modelu a barvě, s různými kombinacemi šířek (symetrické a asymetrické) 

a v libovolných rozměrech, podle nabídky vybraného modelu dveří. Existuje 

možnost vyrobit dvoukřídlové dveře v systému SIMPLE – aktivní a pasivní křídlo se 

zavírají na polodrážce.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 

180, 190, 200,

  jiné rozměry dostupné za příplatek

DOSTUPNÉ BARVY
  podle nabídky vybraného modelu 

dveřního křídla a zárubně

VYBAVENÍ
Aktivní dveřní křídlo: 
  zaadlabávací zámek na klíč (lze 

nahradit zámkem s blokováním, 

bezpečnostní vložkou nebo bez 

spodního otvoru)

  čepové závěsy šroubované 2 ks (3 ks 

v dveřním křídle 90, BRILLIANT 

i PRESTIGE)

Pasivní dveřní křídlo:
  závěs

  zástrčky

  čepové závěsy šroubované 2 ks (3 ks 

v dveřním křídle 90, BRILLIANT 

i PRESTIGE)

  pozor: v případě dvoukřídlových 

asymetrických dveří musí být každé 

křídlo je vybaveno stejným počtem 

závěsů, se zohledněním případného 

příplatku za další závěs, podle 

aktuálního cenníku příplatků.

Dveřní zárubeň: 
  čepové závěsy šroubovací, 4 ks (3 ks 

v dveřním křídle 90, BRILLIANT 

i PRESTIGE)

  těsnění

  montážní sada

KONSTRUKCE
  rámová dveřní křídla nebo dveřní 

křídla s rámovým systémem 

  výplň a povrch: podle nabídky 

vybraného modelu dveří

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná a MDF

  nastavitelná: DIN, DUALE, ZOS 

(netýká se kolekce BRILLIANT)
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SADA SKLÁDACÍCH DVEŘÍ FOLD 
OBSAHUJE:
  2 plná dveřní křídla 

  3 zapuštěné závěsy

  mechanismus

  dřevěnou zárubeň

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  60-200, jiné rozměry dostupné za 

příplatek

KONSTRUKCE
  rámový systém z MDF (dřevěný 

rámových systém za příplatek)

  výplň: stabilizační vrstva „včelí plástev“

  opláštění z desek HDF tloušťky 3 mm

VARIANTY ZÁRUBNÍ
  pevná: dřevěná

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě.

Existuje možnost vyrobit skládací dveře podle atypické velikosti montážního 
otvoru – cena podle aktuálních příplatků pro atypické rozměry dveřního křídla 
a zárubně.

ÚCHYTY
U01OK kulatý
U03KW čtvercový
U02OW oválný
U04PR obdélníkový

ÚCHYTY
U01OK kulatý
U03KW čtvercový
U02OW oválný
U04PR obdélníkový

ÚCHYTY
P05OK kulatý
P06KW čtvercový 

ÚCHYTY
P05OK kulatý
P06KW čtvercový 

NOVINKA

Nová verze posuvných dveří LOFT dodává díky odhaleným prvkům systémové 

mechaniky Vašemu interiéru jedinečný, industriální charakter.

VLASTNOSTI SYSTÉMU:
  tichý a plynulý chod zajištují  válečková ložiska

  snadná montáž a možnost nastavení dveří v libovolné poloze

  nátěr vodicích lišt a všech částí systému je vysoce odolný proti mechanickému 

poškození a zabraňuje hromadění prachu.

KOMPLET JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ 
V SYSTÉMU LOFT OBSAHUJE:
  libovolné dveřní křídlo s úchytem U01OK kulatý matný chrom

  posuvný mechanismus

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
  80, 90, další velikosti jsou k vybranému modelu dveřního křídla BASIC dostupné za 

příplatek

  minimální šířka dveřního křídla: 844 mm

  maximální šířka dveřního křídla: BASIC 1144 mm, BRILLIANT a PRESTIGE 

1044 mm.

DOSTUPNÉ BARVY, KONSTRUKCE I VYBAVENÍ
  v souladu s nabídkou vybraného modelu dveřního křídla

  dveřní křídla BASIC v systému LOFT musí být vyplněna masivní deskou v souladu 

s ceníkem příplatků.

Výrobek se vyskytuje v polské normě.

ÚCHYTY

P05OK kulatý

P06KW čtvercový 
SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
Výrobek se vyskytuje v polské normě. 

JINÉ
sada prvků posuvného systému vyrobená pro nestandardní rozměr
hákový zámek na klíč nebo na patentní vložku, s kulatým nebo čtvercovým profi lem
hákový zámek s blokováním, s kulatým nebo čtvercovým profilem
Při výběru hákového zámku doporučujeme zvolit rukojeť podobného tvaru: kulatá 
nebo čtvercová.
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 ZÁRUBNĚ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PEVNÉ ZÁRUBNĚ

STANDARDNÍ KRYCÍ LIŠTA 
60 MM PODVALEK

STANDARDNÍ KRYCÍ LIŠTA 
80 MM

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 90, jiné rozměry dostupné za příplatek 100%

SKUPINA CLPL

Bílá matná Bělený modřín Medový dub

Šedý modřín Dub španělský Starý dub

Černý modřín

SKUPINA CPL

Bílá uni Šedá uniŠedá světlá

Antracit uni Vlašský ořech Černá uni

SKUPINA FF

Wenge 
běščadské*

Bengali Mango

Bianco Bílá sibiu Dub stříbřitý

Ořech NussbaumKalifornský dub Sicilský ořech*

Dub Cornwall Kolumbijský ořechDub Halifax

Bavorská olšeDub Sonoma Dub Halifax

SKUPINA LAK

Bílá Dub bělený Dub stříbrný

OlšeJilm 
skandinávský

DubOřech

DOSTUPNÉ BARVY:

Pevná dřevěná zárubeň je vyráběna z jehličnatého dřeva pevné šířky 90 mm 

(nebo 100 mm v případě zárubně v systému SIMPLE). Je dostupná jak 

v neupraveném provedení, ano s povrchovou úpravou s vybraným dekorem. 

Kompletní zárubeň se skládá ze dvouprvkové základny a horní příčky. 

Zárubeň může být vyrobena jak v provedení s falcem, ano v tunelovém 

provedení (bez příplatku).

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY 
 60, 70, 80, 90, jiné 

rozměry dostupné 

za příplatek

VYBAVENÍ
 čepové závěsy šroubované 3 ks

 závěs

 těsnění

 montážní sada

FIXNÍ ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110 
atypická šířka
ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší
delší do 10 mm
delší od 11 mm do 470 mm (MDF)
další závěs
další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE
změna umístění úchytu (doporučovaná pro dveře 
s atypickou výškou)

*Do vyčerpání zásob.

Zárubeň je vyráběná z MDF s pevnou šířkou 90 mm (nebo 100 mm 

v případě zárubně v systému SIMPLE). Kompletní zárubeň se skládá ze 

dvouprvkové základny a horní příčky. Zárubeň může být vyrobena jak 

v provedení s falcem, ano v tunelovém provedení (bez příplatku).

VYBAVENÍ
 čepové závěsy 

šroubované 3 ks

 závěs

 těsnění

 montážní sada

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY
 60, 70, 80, 90, jiné 

rozměry dostupné 

za příplatek

ZÁRUBEŇ STAŁA MDF

SKUPINA PP

Bílá strukturaBílá supermat Šedá struktura

Dub Grandson 
přírodní

JINÉ
závěsy nastavitelné ve třech rovinách 3D
horní standardní protikus kování
horní nastavitelný protikus kování
dolní nastavitelný protikus kování
závěs pro lištový zámek
zárubeň pro bezfalcový systém SIMPLE (44 mm 
x 100 mm)
zárubeň pro kyvadlové dveře SWING
zárubeň pro skládací dveře FOLD (DŘEVĚNÁ)
dřevěný neupravený práh včetně těsnění
nerezový práh včetně těsnění
příprava na instalaci elektrického závěsu
příprava na instalaci skrytého dveřního zavírače
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BOČNÍ SVĚTLÍK JE DOSTUPNÝ 
POUZE S TVRZENÝM SKLEM 
NEBO VSG 2.2.1. K CENĚ Z VÝŠE 
UVEDENÉHO CENÍKU JE TŘEBA 
PŘIPOČÍTAT PŘÍPLATEK ZA 
ZVOLENÉ SKLO.

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA 
PŘÍPLATEK

příplatek za Saténové tvrzené sklo 
(za 1 m2)

příplatek za Saténové sklo VSG 2.2.1 
(za 1 m2)

HORNÍ A BOČNÍ SVĚTLÍK

DOSTUPNÉ BARVY:
RAL

RAL 9016 RAL 8003RAL 9010

RAL 7047 RAL 1001

RAL 8017

RAL 7024

PEVNÁ ZÁRUBEŇ 
OCELOVÁ

STANDARD PROVEDENÍ

Konstrukce:

  vyrobeno z ocelového plechu tloušťky 

1,2 mm

  těsnění dostupné v barvách: bílá, šedá, 

hnědá, grafitová

  2 závěsy ve standardu, 

3 závěs volitelně bez příplatku

  zárubeň je určena pro montáž 

v místnostech se stěnami a podlahou 

s finální úpravou 

BAREVNOST

Povrchová úprava:

  zárubeň lakovaná práškovým lakem ve 

standardních barvách RAL:

9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 1001, 7024

  ostatní barvy podle palety RAL dostupné 

za příplatek

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK

obyčejná podložka pod zavírač

příprava pro elektrický zavírač včetně krytu zámkové komory a podložky pod zavírač

zárubně ze zinkovaného plechu

reverzní elektrický zavírač GEZE

zárubeň v ostatních barvách palety RAL (netýká se intenzivních, metalických a perlových barev)

zárubeň v ostatních barvách palety RAL: 
Intenzivní, metalické a perlové barvy

ROHOVÁ ZÁRUBEŇ 
– VELKÁ OCELOVÁ

STANDARD PROVEDENÍ

Konstrukce:

  vyrobeno z ocelového plechu 

tloušťky 1,2 mm

  těsnění dostupné v barvách: bílá, 

šedá, hnědá, grafitová

  2 závěsy ve standardu, 

3 závěs volitelně bez příplatku

  zárubeň je určena pro montáž 

v místnostech se stěnami a podlahou 

s finální úpravou 

BARVAYSTYKA

Povrchová úprava:

  zárubeň lakovaná práškovým lakem 

ve standardních barvách RAL:

9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 1001, 

7024

  ostatní barvy podle palety RAL 

dostupné za příplatek

NASTAVITELNÁ 
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ

Ocelové nastavitelné zárubně jsou určeny pro instalaci v 

prostorách různého typu se stěnami a podlahou s fi nální 

úpravou, mj. byty, stavby občanské vybavenosti, hotely atp.

KONSTRUKCE
  vyrobená z kvalitního ocelového plechu tloušťky 1,5 mm

  kompletní zárubeň se skládá ze základního prvku, 

nastavitelné části, obsahuje také těsnění, závěsy a sadu 

záslepek

  těsnění dostupné ve 3 barvách: bílá, šedá, hnědá

  2 závěsy ve standardu, 3 závěs volitelný bez příplatku

BARVAYSTYKA
  zárubeň lakovaná práškovým lakem ve standardních 

barvách RAL: 9010, 9016, 8003, 8017, 7047, 1001, 7024

  ostatní barvy podle palety RAL dostupné za příplatek

ROZSAH NASTAVENÍ [MM] MIN – MAKS.: 
95–125, 125–155, 155–185, 185–215, 215–245, 245–275, 

275–305, 305–335, 335–365
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Systém ocelové zárubně (ZOS) je inovativní 

řešení, které umožňuje úplné obložení 
stávající zárubně (ocelové, dřevěné nebo 

z MDF), aniž by bylo nutné ji demontovat, 

což je obvykle spojeno s poškozením zdí 

nebo dlažby a opravou celého bytu.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY 
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za 

příplatek

  minimální šířka W = 500 mm

VYBAVENÍ
  čepové závěsy šroubované 3 ks (3 ks v 

rámu 90)

  závěs 

  těsnění

  montážní sada

NASTAVITELNÁ 
ZÁRUBEŇ SYSTÉM 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 
ZOS

NASTAVITELNÁ 
ZÁRUBEŇ  DIN

Nastavitelná zárubeň DIN je vyráběna 

z MDF na libovolnou tloušťku zdi, od 60 mm 

(od 100 mm v případě zárubně v systému 

SIMPLE). 

Díky pohyblivému L profi lu lze tuto zárubeň 

nastavovat v rozsahu 2 cm.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY 

  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za 

příplatek

VYBAVENÍ
  čepové závěsy šroubované 3 ks

  závěs

  těsnění

  montážní sada

ROZSAH NASTAVENÍ [MM] MIN – MAKS.: 
60-75, 80-100, 100-120, 120-140, 140-160, 

160-180, 180-200, 200-220, 220-240, 240-

260, 260-280, 280-300, 300-320, 320-340, 

340-360, 360-380, 380-400, 400-420, 420-

440, 440-460, 460-480, 480-500, 500-520, 

520-540, 540-560, 560-580, 580-600, 

nad 600 mm, pohyblivý L profi l, pohyblivý 

L profi l s nastavitelným perem +20 mm

ROZSAH NASTAVENÍ [MM] MIN – MAKS.: 
60-80, 80-100, 100-120, 120-140, 140-160, 

160-180, 180-200, 200-220, 220-240, 240-

260, 260-280, 280-300, 300-320, 320-340, 

340-360, 360-380, 380-400, 400-420, 420-

440, 440-460, 460-480, 480-500, 500-520, 

520-540, 540-560, 560-580, 580-600, nad 

600 mm, pohyblivý L profi l, pohyblivý L 

profi l s nastavitelným perem +20 mm.

Nastavitelná zárubeň DUALE je vyráběna z 

MDF na libovolnou tloušťku zdi, od 100 mm. 

Díky pohyblivému L profilu je možné ji 

nastavit v rozsahu 4 cm.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY 
  60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za 

příplatek

VYBAVENÍ
  čepové závěsy šroubované 2 ks (3 ks 

u dveřního křídla 90)

  závěs

  těsnění

  montážní sada

NASTAVITELNÁ 
ZÁRUBEŇ DUALE 
– DVOUROZSAHOVÁ

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK

ATYPICKÁ ŠÍŘKA

šířka 100 i 110

zárubeň pro dvoukřídlové dveře 100-200

atypická šířka

nestandardní šířka pohyblivého úhlu

ATYPICKÁ VÝŠKA

kratší

delší do 45 mm (ZOZ)

delší do 10 mm (DIN, DUALE)

další závěs

další závěs v bezfalcovém systému SIMPLE (DIN)

změna umístění úchytu (doporučovaná pro dveře s atypickou výškou)

atypická výška pohyblivého úhlu

JINÉ

horní standardní protikus kování (DIN, DUALE)

zárubeň pro bezfalcový systém SIMPLE (pro rozsah nastavení 100-120) (DIN)

zárubeň pro reverzní dveře s lištou 60 mm spojeným pod úhlem 45° (DIN)

zárubeň s krycí lištou L profilu výšky 80 mm (DIN, DUALE)

zárubeň s krycí lištou L profilu výšky 100 mm (DIN, DUALE)

zárubeň je vyrobena spojením prvků pod úhlem 90° (to se netýká zárubně s 
krycí lištou L profilu 100 mm a rám dveří s nastavitelnou deskou +20 mm) (DIN)

příprava na instalaci elektrického závěsu (DIN)

příprava na instalaci skrytého dveřního zavírače (DIN)

dřevěný neupravený práh včetně těsnění

nerezový práh včetně těsnění

ROZSAH NASTAVENÍ [MM] MIN – MAKS.:
100-140, 140-180, 180-220, 220-260, 

260-300
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
DIN, DUALE

ARTE CLASS RETRO STYLE IISTYLE I

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY 
 60, 70, 80, 90, jiné rozměry dostupné za 

příplatek

DOSTUPNÉ BARVY
 Skupina: PP, CPL, CLPL, FF, LAK

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN
Koruna je vyráběna z MDF stálé výšky 100 mm. Korunu je možné namontovat na nastavitelnou zárubeň: DIN, DUALE, dřevěnou a exclusive (netýká se zárubní při spojování lišt 

pod úhlem 90°).

PODLAHOVÉ LIŠTY
Podlahové lišty z MDF jsou standardně vyráběny na výšku 80 mm, 100 mm, 120 mm. 

Existuje možnost vyrobit podlahovou lištu jiné výšky.

 KRYCÍ LIŠTY DIN PLUS
Krycí lišta DIN PLUS je řešení, díky kterému lze jednoduše a rychle proměnit interiér. Vyskytuje se s pěti různými vzory, díky čemuž si každý uživatel může najít model, který 

mu vyhovuje. Krycí lišta DIN PLUS je vyráběna z MDF pevné výšky 80 mm. Kompletní krycí lišta sestává ze tří součástí: dvou svislých a jedné vodorovné. Krycí lištu DIN 

PLUS není možné použít u zá- rubní DIN a DUALE při spojení prvků pod úhlem 90° se standardní lištou 60 mm.

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
ATYPICKÁ ŠÍŘKA
šířka 100 a 110
zárubeň pro dvoukřídlové dveře 100-200
atypická šířka
maskovací páska DIN PLUS k zárubni DIN s maskovací páskou 80 mm nebo 100 mm

ATYPICKÁ VÝŠKA
kratší
delší do 10 mm
delší od 11 mm do 470 mm

SPECIÁLNÍ POŘADAVKY ZA PŘÍPLATEK
změna výšky podlahové lišty

SOFT 01/080 výš. h = 80 mm
SOFT 01/100 výš. h = 100 mm
SOFT 01/120 výš. h = 120 mm

SOFT 04/080 výš. h = 80 mm
SOFT 04/100 výš. h = 100 mm
SOFT 04/120 výš. h = 120 mm

SLANT 02/080 výš. h = 80 mm
SLANT 02/100 výš. h = 100 mm
SLANT 02/120 výš. h = 120 mm

SLANT 03/080 výš. h = 80 mm
SLANT 03/100 výš. h = 100 mm
SLANT 03/120 výš. h = 120 mm
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DĚLENÁ ROZETA ČTVEREC
WARNA FITLUNARIA LILA PYROLA

měděný satén

leštěný 
chrom

zlato

kartáčovaný 
chrom

černáčerná

černá

bíláleštěný 
chrom

leštěný 
chrom

zlato zlato

saténový
chrom

saténový
chrom

zlato mat

leštěný 
chrom

černásaténový
chrom

zlato zlato mat antracit

DOSTUPNÉ BARVY:DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY:

 KLIKY

SPYQ SEMPRE ZOE FIT DOPPIO

chrom saténový 
chrom

DOSTUPNÉ BARVY:

černá chrom saténový 
chrom

DOSTUPNÉ BARVY:

černá černáchrom saténový 
chrom

DOSTUPNÉ BARVY:

antracit
v sadě dvě vložky: 
bílá i černá

saténový chrom
v sadě dvě vložky: 
bílá i černá

DOSTUPNÉ BARVY:

LASER SI FOSTER BINESH Q EUFORIO

DOSTUPNÉ BARVY:DOSTUPNÉ BARVY:

černá

DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY:

černábílá

chrom mat chrom matchrom lesk chrom 
lesk

chrom saténový 
chrom

černánikl mat

KNOFLÍKY 
ČTVERCOVÉ
Q FIT

DOSTUPNÉ BARVY:

černá chrom saténový chrom

CASCADA ARCO IRIS

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:
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KLIKY

DĚLENÁ ROZETA ČTVEREC – PPOŽ.

KVADRAT 1701 PPOŽ. KVADRAT 1703 PPOŽ. KVADRAT 1704 PPOŽ.KVADRAT 1702 PPOŽ.

Při objednání protipožárních klik je potřeba uvést tloušťku křídla za účelem výběru vhodné montážní sady.

DĚLENÁ ROZETA KULATÁ – PPOŽ.

nerez

DOSTUPNÉ BARVY:

OVAL 1701 PPOŽ. OVAL 1704 PPOŽ.OVAL 1702 PPOŽ.

Při objednání protipožárních klik je potřeba uvést tloušťku dveřního křídla za účelem výběru vhodné montážní sady.

DLOUHÝ 
ŠTÍT – PPOŽ.

OLARIX 72 PPOŽ.

nerez

DOSTUPNÉ BARVY:

DĚLENÁ ROZETA KULATÁ

NESH FIT

černáchrom bílá

DOSTUPNÉ BARVY:

leštěný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

černá

AZALIA LUNA KALMIA

DOSTUPNÉ BARVY:

leštěný 
chrom

leštěný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

zlato zlato mat měděný černá černázlato zlato

DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY:

OLEANDRO FRAGOLA

leštěný 
chrom

leštěný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY:

černá černá leštěný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

zlato

MIRIAM SI

DOSTUPNÉ BARVY:

leštěný 
chrom

kartáčovaný 
chrom

černá

ARIANNA SI

DOSTUPNÉ BARVY:
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KLIKY

CLASSICO ADULAR

FIT

KULATÉ KNOFLÍKY

VOLATIS

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY:

černá chrom saténový chromkartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

DLOUHÁ ROZETA

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

ADULAR DS

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

ARCO DS

kartáčovaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

IRIS DS CASCADA DS

kartáčo-
vaný
nikl

antická 
mosaz

DOSTUPNÉ BARVY:

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE
 LAMBDA

patinainox

DOSTUPNÉ BARVY:

TOTAL

inox

DOSTUPNÉ BARVY:

titaninox černá

ROYAL FLEX
ve verzi s klikou nebo s úchytem

DOSTUPNÉ BARVY:

inox titan černá

HAGA PLUS
ve verzi s klikou nebo s úchytem

DOSTUPNÉ BARVY: DOSTUPNÉ BARVY:

inox černátitan

PRESTIGE FLEX

ÚCHYTY
U01OK KULATÝ U03KW ČTVERCOVÝ

U02OW OVÁLNÝ U04PR OBDÉLNÍKOVÝ

ÚCHYTY
P05OK KULATÝ P06KW ČTVERCOVÝ

ČERNÝ POVRCHOVÝ 
DO DVEŘÍ LOFT
32X228 (KS)

DĚLENÁ ROZETA KULATÁ
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 PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRUH

pro pevnou a nastavitelnou zárubeň (s výjimkou zárubně systému pro 
zabudování na ocelovou zárubeň), bílá, béžová nebo hnědá

pro nastavitelnou zárubeň ZOS, bílá, béžová nebo hnědá

pro nárazovou lištu, bezbarvá

TĚSNĚNÍVIVENTO CLEANER

Profesionální sada na čištění, obnovování a regeneraci povrchu dveří.

Součástí sady PREMIUM DOOR CARE jsou 2 přípravky o obsahu 250 ml: 

Vivento Door Cleaner a Vivento Door Refresher.

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ ZARÁŽKY

PANORAMATICKÉ KUKÁTKO 200°

chrom

antická

nerezová ocel 
broušená

patina

satén chrom

bílá

satén nikl

černá mat

OSŁONKI NA ZAWIASY

 ELEKTRICKÉ ZAVÍRAČE A ZAVÍRAČE

GR200

PROTIPOŽÁRNÍ 447 
FIREITS96 

DES7

DES7 SLIM

DRUH Barva PROTIPO-
ŽÁRNÍ

Maks. waga 
skrzydła

Maks. szerokość 
skrzydła

povrchový zavírač Groom 200 s ramenem stříbrný, bílý nebo hnědý ano 100 kg 1250 mm

povrchový zavírač Groom 200 s ramenem a blokováním stříbrný, bílý nebo hnědý ne 100 kg 1250 mm

povrchový zavírač Groom 200 pro dvoukřídlové dveře stříbrný, bílý nebo hnědý ano 100 kg 1250 mm

zadlabávací zavírač ITS96 s kolejnicí (levý nebo pravý) stříbrná ano 130 kg 1100 mm

zadlabávací zavírač ITS96 GSR s kolejnicí, pro dvoukřídlové dveře s nastavením 
pořadí zavírání stříbrná ano 130 kg 1100 mm, 

alespoň 70

elektro zavírač DES7 symetrický reverzní, 12 V stříbrná ne není relevantní není relevantní

elektro zavírač DES7 SLIM symetrický reverzní pro dvoukřídlé dveře, 12 V stříbrná ne není relevantní není relevantní

PROTIPOŽÁRNÍ elektro zavírač 447 FIRE, 6-12 V, 12 V ano 24 V) stříbrná ano není relevantní není relevantní

montážní plech pro elektro zavírače, dlouhý stříbrná ano není relevantní není relevantní

nikl patina černá
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

horní kolíkový zámek na 

bezpečnostní vložku

hákový zámek, 

čtvercový štít

hákový zámek, 

kulatý štít

Dveřní křídlo
Šířka dveřního křídla vč. 
polodrážky
S1 [mm]

Celková šířka 
dveřního křídla
S2 [mm]

60 620 646

70 720 746

80 820 846

90 920 946

100 1020 1046

DOSTUPNÉ BARVY: 
 mosaz

 nikl

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY
(také pro PROTIPOŽÁRNÍ dveře.)

zámek na 

bezpečnostní

vložku

zámek s 

blokováním

dolní kolíkový zámek 

na bezpečnostní 

vložku

zámek na 

klíč

ZÁMKY

SADA VLOŽEK V SYSTÉMU 
JEDNOHO KLÍČE
OBSAH: 
 2 vložky

 5 individuálně 

číslovaných klíčů

DOSTUPNÉ BARVY: 
 mosaz

 nikl

nikl mosaz
8

8
5

23
9

77
7

17
19

29
8

20
17

H
2 

=
 2

0
30

11
0

7

72

13

S2

S1

26

4
0

13

S2

S1

20

4
0

křídlo se standardním falcem

křídlo s falcem 20 mm

VENTILACE
Pro zajištění správného větrání (0,022 m2) v křídlech koupelnových dveří se 

doporučuje použít jedno z následujících řešení:

 pomocí ventilačních pouzder a ponecháním vhodného otvoru mezi dveřním 

křídlem a úrovní podlahy, v závislosti na šířce dveří

 použití ventilačního podříznutí a mezi křídlem dveří a úrovní podlahy 

ponechejte odpovídající vůli v závislosti na šířce dveří

 použití ventilační mřížky

Tovární instalace ventilace může znemožnit samostatné zkrácení dveřních křídel. 
V dveřních křídlech s výškou H2 = 1980 mm a méně může konstrukce křídla bránit 

instalaci ventilační mřížky.

POZOR!
Povrchová úprava a konstrukce dveřního křídla umožňují provést úpravu délky 

samostatně uřezáním spodní části, avšak maximálně o 60 mm u dveřních křídel 

na dřevěné konstrukci a 30 mm u dveřních křídel na konstrukci z MDF. Není 

možné samostatně zkracovat dvoukřídlové dveře a bezfalcové dveře pro posuvné 

systémy.

 TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘNÍ FALCOVÉ KŘÍDLO DLE ČESKÝ NORMY CZ
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 BARVY

SKUPINA PP
Povrchová úprava dveří je provedena dekorativní fólií na bázi polypropylenu, na jejíž povrch je nanesena vrstva transparentního tepelně vytvrzovaného laku, který dveře 

chrání před poškrábáním. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, který nachází uplatnění jak v objektech s intenzivním provozem, tak i v bytové výstavbě.

Šedá supermatBílá struktura Dub Grandson přírodníBílá supermat

SKUPINA CPL
Tyto dveře jsou potaženy kvalitním dvouvrstvým laminátem, který se skládá z papíru impregnovaného v tepelně vytvrzovaných pryskyřicích a podkladového materiálu, 

který zajišťuje elasticitu výrobku. Laminát se vyznačuje vysokou tvrdostí povrchu, odolností proti poškrábání a otěru a -díky mechanické struktuře povrchu v barvě Šedá 

světlá a Vlašský ořech – vzhledem přírodního dřeva. 

Bílá uni Antracit uniŠedá uni Vlašský ořech Černá uniŠedá světlá

SKUPINA PVC
Povrchová úprava dveřních křídel a zárubní je provedena z kvalitního PVC se strukturou přírodního dřeva (s výjimkou barvy Šedá supermat). Díky vysoké odolnosti proti 

mechanickým poškozením, zašpinění a UV záření jsou tyto dveře zvlášť vhodné jak do staveb pro bydlení, tak i do budov občanské vybavenosti. Nastavitelné zárubně jsou 

vyráběny v barevné skupině PP (netýká se barev dostupných do vyčerpání zásob).

Šedá supermatBílá struktura Dub Grandson 
přírodní

SKUPINA CLPL
Povrchová úprava dveřních křídel a zárubní je provedena z mimořádně trvanlivé syntetické dýhy CLPL. Dekor je pokrytý melamin-akryl-polyuretanovou pryskyřicí, která 

dokonale chrání povrch proti otěru, poškození a také před působením světla. Dýha vysoké kvality napodobuje k nepoznání krásnou přirozenou strukturu dřeva, díky čemuž 

toto řešení nachází uplatnění u domů, bytů, škol, kanceláří a hotelů.

bílá matná Medový DubBělený modřín Dub španělskýŠedý modřín Černý modřínStarý Dub

*Do vyčerpání zásob.

SKUPINA LAK 
Povrchová úprava dveřních křídel je provedena z lakovaného HDF s povlakem s UV fi ltrem se zvýšenou odolností proti poškrábání. Dveře pro bezproblémové používání po 

mnoho let. Charakteristickým znakem této barevné skupiny jsou odlišné odstíny dveřního křídla a zárubně, dekoračních prvků a zasklívacích lišt.

OřechOlšeBílá DubJilm skandinávskýDub bělený Dub stříbřitý

Bengali MangoWenge běščadské*Ořech NussbaumSicilský ořechKalifornský DubBavorská olše

SKUPINA FF
Dveřní křídla a zárubně jsou dýhované folií fi nish, která je odolná proti otěru a imituje kresbu dřeva. Dveře v tomto trvanlivém a důkladném provedení představují ideální 

volbu pro zákazníky, kteří hledají efektní řešení.

Kolumbijský ořech Dub Sonoma Dub RivieraDub stříbřitý Dub CornwallBílá sibiuBianco Dub Halifax

Všechny barvy v katalogu byly vytištěny určitou tiskovou technologií a vzhledem k jejím omezením se mohou lišit od skutečných barev. Vnímání barev ovlivňuje také 

osvětlení, typ podkladu a jeho struktura a barvy okolí.
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