ZABOUCHNĚTE SE

ZABOUCHNĚTE SE
Dveře bývají často přehlíženy. Zbytečně. Neoprávněně.
Je potřeba jim začít věnovat pozornost, protože hrají
důležitou roli. V bytě, v domě, v životě. Umí měnit
vzhled pokoje, přitahují k sobě pozornost. Uhranou
vás a vy nebudete moci jinak, než se zabouchnout;
do dveří SOLODOOR a do nového života za nimi.

Dveře a zárubně SOLODOOR pro vás vyrábíme v Sušici. Vznikají
pečlivým zpracováním z kvalitních surovin rukama sklenářů
a truhlářů, kteří spoléhají na moderní německé a italské stroje.
Vyberte si z naší široké nabídky dveří a zárubní, jež si podmaní
vaše srdce.
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SOLO PREMIUM
KOLEKCE

5

DVEŘE VERTIGO 3, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO
6

MODELOVÁ ŘADA

VERTIGO

Atraktivní interiérové dveře Vertigo disponují robustní rámovou
konstrukcí, díky které jsou dveře pevné a stabilní. Jsou to nejvariabilnější interiérové dveře - dostupné jsou v mnoha modelech kombinujících skladbu kazet a prosklení. Všechny modely
mají velmi moderní design. Díky unikátní kombinaci kazetových
a prosklených ploch vyniknou v každém interiéru. Doporučujeme
dveře v konfiguraci s oblou hranou, která je u této modelové řady
velmi efektní.

Rámová konstrukce

Oblé hrany garantují elegantní vzhled

Již ve standardu v provedení KLIMA I

Lze též jako posuvné dveře
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KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA VERTIGO

VERTIGO 1

VERTIGO 2

VERTIGO 3

VERTIGO 4

VERTIGO 10

VERTIGO 11

DOSTUPNÉ V POVRCHU:
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SOLO MATRIX

SOLO 3D

CPL

KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA VERTIGO

VERTIGO 20

VERTIGO 21

VERTIGO 25

VERTIGO 26

VERTIGO 51

VERTIGO 52

VERTIGO 53

VERTIGO 54

VERTIGO 55
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VERTIGO VARIANT
Designovou i praktickou vychytávkou pro Váš interiér jsou rámové dveře Vertigo Variant, které nabízejí netradiční možnosti
využití jejich plochy. Dveře tak neslouží pouze k otevírání a zavírání, ale plní i spoustu dalších funkcí, které oceníte v běžném
životě.
• Pokud se Vám do chodby nevešlo zrcadlo, můžete dveře vybavit zrcadlovou deskou a tento problém elegantně vyřešit.
• Svým dětem můžete na dveře pořídit tabulovou fólii v černé nebo zelené barvě, a tím rozvinout jejich kreativitu, které je
papír málo.
• Na koupelnové dveře lze instalovat praktické háčky, které mohou být i výklopné - poslouží pro oděv, župany či ručníky.
• Pro Vaše vzkazy či nákupní seznamy skvěle poslouží bílá omyvatelná magnetická tabule.

Dveře Vertigo Variant můžete vybírat z těchto modelů dveří Vertigo: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 51 a 52. Doplnit je lze
o funkční prvky v následující tabulce.
10

Varianty funkčních prvků

VERTIGO
1

2

3

4

10

11

20

21

25

26

51

52

výklopný háček hranatý malý
výklopný háček hranatý velký
profil pro zavěšení prvků
lišta se třemi háčky
jednotlivý háček menší
jednotlivý háček větší
polička malá
zrcadlová deska
magnetická tabule bílá omyvatelná
tabulová fólie černá
tabulová fólie zelená
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DVEŘE POLAR 7, SKLO SATINATO
12

MODELOVÁ ŘADA

POLAR
Sněhobílý lakovaný povrch a čistý design dělají z těchto dveří
univerzální interiérový prvek, který lze kombinovat s jakýmkoliv odstínem výmalby, podlahy či koberce. Dveře Polar se samy
o sobě stanou designovým doplňkem Vašeho bytu či domu. Jemné linie drážek podtrhávají minimalistický vzhled dveří a dodávají jim na celkové eleganci. Bílý lak aplikovaný hned ve třech
vrstvách je vytvrzený v UV tunelu. Díky tomu vynikají dveře
Polar skvělými užitnými vlastnostmi a odolností.

Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem

Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností

Ekologicky šetrný výrobek

Dřevotřísková výplň ve standardu

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA POLAR

POLAR PLNÉ

POLAR 1

POLAR 4

POLAR 5

POLAR 7

POLAR 8

POLAR 9

POLAR 17
NOVINKA

POLAR 18
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU:
14

POLAR

KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA POLAR

DVEŘE POLAR 18
15

DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MYSTERY, SKLO SATINATO (SKRYTÁ ZÁRUBEŇ)
16

MODELOVÁ ŘADA

SONET

Dveře Sonet jsou díky dokonalé harmonii skla a dřeva noblesní
a nepřehlédnutelné. Součástí konstrukce je 8 mm bezpečnostní
sklo – díky tomu získáváte záruku odolnosti a bezpečí i ve velmi
frekventovaných prostorách. Vybírat si můžete hned z několika
druhů pískovaných skel a učinit tak Vaše dveře jedinečnými.

Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

Bezpečnostní sklo u prosklených modelů

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA SONET

SONET 1

SONET 2

SONET 21

VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:

VZOR 1

VZOR 2

VZOR 3

DOSTUPNÉ V POVRCHU:
18

VZOR 4

VZOR 5

SOLO MATRIX

SOLO 3D

VZOR 6

CPL

VZOR 7

KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA SONET

DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA, SKLO VZOR 2
19

DVEŘE ELEGANCE 1, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ
20

MODELOVÁ ŘADA

ELEGANCE
Mix zvolených materiálů – přírodních dekorů dřeva v kombinaci
s kovem a sklem dodává těmto dveřím nádech luxusu. Dveře
Elegance Vás zaujmou svým neotřelým vzhledem. Díky vsazeným
lištám s vertikální či horizontální orientací a rámečkům s kovovým efektem se stanou zajímavým designovým prvkem moderního interiéru.

Lišty s moderním kovovým efektem

Dřevotřísková výplň ve standardu

Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA ELEGANCE

ELEGANCE 1

ELEGANCE 2

ELEGANCE 3

ELEGANCE 4

ELEGANCE 5

ELEGANCE 6

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX
ELEGANCE 7
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SOLO 3D

CPL

KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA ELEGANCE

DVEŘE ELEGANCE 6, POVRCH SOLO 3D - TABACCO, SKLO SATINATO
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DVEŘE LINIE 1, POVRCH SOLO 3D - CREMELINE / OŘECH
24

MODELOVÁ ŘADA

LINIE

Dveře modelové řady Linie reprezentují netradiční spojení vybraných dekorů oblíbených povrchů SOLO 3D a CPL v kombinaci
s dřevěnými proužky. Díky této kombinaci nepostrádají nápad
a vkus a hodí se do všech typů interiéru.

Lišty s dřevinným dekorem

Dřevotřísková výplň ve standardu

Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE SOLO PREMIUM

LINIE 1

LINIE 2

LINIE 3

LINIE 4

LINIE 5

LINIE 6

DOSTUPNÉ V POVRCHU:
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MODELOVÁ ŘADA LINIE

POVRCH DŘEVINNÝCH PÁSKŮ:

SOLO 3D

OŘECH

CPL - POUZE OLŠE, RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ A DUB ROYAL

EBEN

KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA LINIE

DVEŘE LINIE 5, POVRCH SOLO 3D - CREMELINE / EBEN, SKLO SATINATO
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DVEŘE SIMA 11, POVRCH SOLO 3D - PINIE, SKLO SATINATO
28

MODELOVÁ ŘADA

SIMA
Moderní dveře, které Vás okamžitě zaujmou jedinečným řemeslným detailem – zapuštěnými rámečky u prosklení. Díky tomu
tyto dveře nejen skvěle vypadají, ale navíc to znamená i nemalé
praktické výhody. Nestane se Vám například, že byste se při průchodu dveřmi zachytili o oděv a zničili si tak oblečení či dokonce
samotné dveře. Hospodyňky jistě ocení i jednolitý povrch dveří,
jehož údržba je zcela bezproblémová.

Zapuštěný rámeček

Dřevotřísková výplň ve standardu

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA SIMA

SIMA 1

SIMA 2

SIMA 11

SIMA 12

SIMA 21

SIMA 22

Detail
zapuštěného
rámečku

DOSTUPNÉ V POVRCHU:
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SOLO MATRIX

SOLO 3D

KOLEKCE SOLO PREMIUM

MODELOVÁ ŘADA SIMA

DVEŘE SIMA 2, POVRCH SOLO 3D - DRIFTWOOD
31

32

STANDARD
KOLEKCE
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DVEŘE VIVA 30, POVRCH FÓLIE - DUB CANYON, SKLO SATINATO
34

MODELOVÁ ŘADA

VIVA
Modelová řada VIVA je letošní novinkou - zahrnuje dveře prosklené i plné, s čistými liniemi, které lze navzájem skvěle nakombinovat a vybavit tak jimi všechny místnosti ve Vašem bytě
nebo domě. Dveře tak můžete mít v každé místnosti trochu jiné
a přesto bude výsledný efekt perfektní.

Rámová konstrukce

Již ve standardu v provedení KLIMA I

Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

Ekologicky šetrný výrobek
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KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA VIVA

VIVA 10
NOVINKA

VIVA 20
NOVINKA

VIVA 30
NOVINKA

VIVA 11
NOVINKA

VIVA 21
NOVINKA

VIVA 31
NOVINKA

VIVA 12
NOVINKA

VIVA 50
NOVINKA

VIVA 51
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU:
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FÓLIE (POUZE BÍLÁ, ANDORRA WHITE, DUB CANYON, OŘECH)

KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA VIVA

DVEŘE VIVA 12, POVRCH FÓLIE - ANDORRA WHITE, SKLO SATINATO
37

DVEŘE CRISTAL CRO31P - PÍSKOVANÉ
38

MODELOVÁ ŘADA

CRISTAL
Tyto dveře jsou celoskleněné, a tedy perfektně propouští světlo.
Jejich použití je vhodné zejména tam, kde potřebujeme opticky spojit rozdělené prostory nebo místnosti a tam, kde chceme
mít maximum světla. Vyrobeny jsou z bezpečnostního skla o šíři
8 mm, o bezpečí Vaši či Vašich blízkých se tedy rozhodně bát
nemusíte. Na výběr máte z několika variant – můžete volit čistý,
jednoduchý design, decentní zdobení nebo můžete popustit uzdu
své kreativitě a pořídit si dveře ozdobené celou plejádou rýhovaných či pískovaných motivů.

Celoskleněné dveře

Bezpečnostní sklo

Široký výběr motivů prosklení
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KOLEKCE STANDARD

RÝHOVANÉ

EXQUISIT 11

RÝHOVANÉ

RÝHOVANÉ

EXQUISIT 12

RÝHOVANÉ

EXQUISIT 20

EXQUISIT 25

STANDARDNÍ

STANDARDNÍ

SATINATO
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MODELOVÁ ŘADA CRISTAL

KLAR

RÝHOVANÉ

EXQUISIT 16

STANDARDNÍ

SR 178 BÍLA

STANDARDNÍ

HORIZONT

KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA CRISTAL

STANDARDNÍ

PÍSKOVANÉ

PÍSKOVANÉ

PÍSKOVANÉ

PÍSKOVANÉ

PÍSKOVANÉ

BALKEN

TOGO

DIAGON

LINE 2 N

CRO31P

902-P

Vyberte si z variant speciálního kování (zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů). Klika není součástí setu kování.

POKOJOVÝ ZÁMEK

DOZICKÝ ZÁMEK

VLOŽKOVÝ ZÁMEK

KLIKA EV1

41
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DVEŘE GABRETA 4, POVRCH SOLO MATRIX - BERGAMO, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

GABRETA

Díky elegantnímu, jednoduchému a nadčasovému designu patří mezi
naše bestsellery. Pro dveře Gabreta je typické elegantní spojení plochy dveřního křídla a osobitého tvaru prosklení ve tvaru rovného či
zaobleného pruhu. Prosklené modely lze v interiéru vhodně doplnit
plným modelem s kazetovou výplní.

Oblé hrany garantují elegantní vzhled

Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA GABRETA

GABRETA 1

GABRETA 2

GABRETA 3

GABRETA 4
NOVINKA

GABRETA 9
DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX
44

SOLO 3D

CPL

FÓLIE

KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA GABRETA

DVEŘE GABRETA 3, POVRCH SOLO 3D - DRIFTWOOD, SKLO SATINATO
45

DVEŘE SONG 26, POVRCH SOLO 3D - TABACCO, SKLO SATINATO
46

MODELOVÁ ŘADA

SONG

Dveře Song jsou synonymem pro moderní a kvalitní interiérové
dveře. Na výběr je opět z dveří plných či s prosklením různého
druhu a velikosti, což určitě oceníte při dotváření charakteru
konkrétní místnosti.

Oblé hrany garantují elegantní vzhled

Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA SONG

SONG 3

SONG 5

SONG 23

SONG 25

SONG 26

SONG 27

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO 3D
SONG 28
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CPL

FÓLIE

KOLEKCE STANDARD

DVEŘE SONG 5, POVRCH CPL - ANTRACIT

MODELOVÁ ŘADA SONG
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DVEŘE STYL 18, POVRCH SOLO 3D - DUB PŘÍRODNÍ
50

MODELOVÁ ŘADA

STYL

Oblíbená modelová řada dveří Styl je zákazníky vyhledávaná zejména pro svojí hravou kombinaci prosklených a kazetových rámečků. Dveře Styl s úspěchem využijete v bytech a prostorách,
kde chcete místnosti spojit v jeden celek při zachování požadované míry soukromí.

Oblé hrany garantují elegantní vzhled

Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA STYL

STYL 15

STYL 16

STYL 17

STYL 18

STYL 21

STYL28

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX
52

SOLO 3D

CPL

FÓLIE

KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA STYL

DVEŘE STYL 17 - POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA, POVRCH SOLO 3D - DUB BĚLENÝ, SKLO SATINATO
53
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DVEŘE KLASIK 5, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA PŘÍČNÝ, SKLO KŮRA ČIRÁ

MODELOVÁ ŘADA

KLASIK

Dveře Klasik jsou nejoblíbenější modelovou řadou dveří, kterou SOLODOOR vyrábí. Už samotný název napovídá, že se jedná
o dveře s nadčasovým a klasickým vzhledem. V provedení ve vysoce odolných površích umožňují bezproblémové využití ve všech
bytových i nebytových prostorách.

Nejširší nabídka povrchů

Oblé hrany garantují elegantní vzhled

Lze též jako posuvné dveře

Již ve standardu v provedení KLIMA I
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KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA KLASIK

KLASIK PLNÉ

KLASIK 1

KLASIK 2

KLASIK 3

KLASIK 5

KLASIK 7

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX
56

SOLO 3D

CPL

FÓLIE

RAL

LAMINÁT 0,8MM

KOLEKCE STANDARD

MODELOVÁ ŘADA KLASIK

DVEŘE KLASIK 7, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO
57
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SPECIÁLNÍ DVEŘE
KOLEKCE
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SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE
Požárně odolné dveře (DPO) jsou základní speciální dveře pro zvýšení Vaší bezpečnosti.
Instalují se tam, kde zákon vyžaduje rozdělení požárních úseků. Lze je využít také jako základní variantu vchodových dveří do bytu. Jsou dobrým řešením zejména v případě, že máte
omezené finanční prostředky a potřebujete akutně vstupní dveře do bytu.
• Jednokřídlé provedení – požární odolnost 30 minut
• Dvoukřídlé provedení – požární odolnost 30 minut a ochranná lišta falce
• Dostupné v rozšířeném kouřotěsném a protihlukovém provedení (viz str. 63)
• Lze dodat s ocelovou nebo obložkovou zárubní s protipožární odolností
• Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků
DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX
FÓLIE

SOLO 3D
RAL

CPL
LAMINÁT 0,8MM

DPO

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2
Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy (DPB 2) jsou speciální certifikované dveře, které
splňují normu bezpečnostní třídy 2 (RC2). Dveře tedy obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Chrání je také vícebodový
bezpečnostní zámek s trny proti vysazení.
• Jsou určené do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně
• Lze je dodat i v protihlukovém provedení
• Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX
LAMINÁT 0,8MM
DPB 2

60

SOLO 3D

CPL

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3
Požárně bezpečnostní dveře třetí třídy (DPB 3) jsou speciálními certifikovanými dveřmi,
které splňují normu bezpečnostní třídy 3 (RC3). Odolají zloději, který se pokouší dveře
překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí včetně mechanické ruční vrtačky. Disponují také vícebodovým bezpečnostním zámkem a součástí instalace jsou i speciální třídílné
panty s integrovanými trny proti vysazení.
• Jsou určené do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně
• Disponují zpevněným rámem
• Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků
• Dostupné v širokém výběru povrchů
DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX

SOLO 3D

CPL

LAMINÁT 0,8MM
DPB 3

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

SOUHRNNÁ TABULKA PARAMETRŮ
DVEŘE POŽÁRNĚ
ODOLNÉ DPO

DVEŘE POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ DPB2

DVEŘE POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ DPB3

ANO / ANO

ANO / NE

ANO / NE

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

ANO **

NE

NE

KOUŘOTĚSNOST Sa/Sm

ANO ***

NE

NE

-

RC2

RC3

ZÁKLADNÍ TLOUŠŤKA DVEŘÍ *

41 mm

41 mm

44 mm

DEKLAROVANÁ VZDUCHOVÁ
NEPRŮZVUČNOST RW

ANO ***

ANO

-

• EI230/EW30-DP3
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

• EI230/EW30-DP3
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

JEDNOKŘÍDLÉ / DVOUKŘÍDLÉ

BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA

DRUH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
A KONSTRUKCE

* mění se v závislosti na provedení

• EI130/EW30-DP3
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
• EI230/EW30-DP3
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

** jen v obložkové zárubni

*** kromě bezfalcového provedení
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SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III
KLIMA dveře jsou ideálním řešením pro oddělení místností s rozdílnou
teplotou a vlhkostí. Jejich způsob provedení zaručuje, že se vám dveře
vlivem vlhka či rozdílných teplot na obou stranách nezdeformují – tedy
se neprohnou ani nezkroutí.
Dveře jsou vyráběny ve třech variantách:

KLIMA I
KLIMA II
KLIMA III

KLIMA I
Rozdíl teplot do: 5 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 20 %

KLIMA II
Rozdíl teplot do: 10 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 35 %

KLIMA III
Rozdíl teplot do: 20 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 50 %
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Základní provedení KLIMA dveří, které je vhodné například do ložnice, kde udržujeme
teplotu o pár stupňů nižší, než jinde v bytě či domě. V provedení KLIMA I lze objednat
všechny modelové řady z tohoto katalogu. V provedení KLIMA I jsou standardně vyráběny všechny naše dveře a je pro Vás tedy zcela zdarma.

KLIMA II jsou dveře, jejichž umístění je ideální třeba ze vstupní chodby či verandy,
kde je již teplotní rozdíl až 10 °C. Také rozdíl vlhkosti může být až do 35 %. Tyto
dveře je nutné osadit do ocelové nebo obložkové zárubně.

Toto provedení dveří doporučujeme do zátěžových prostor či pro oddělení například
garáže a chodby. Zvládnou teplotní rozdíl až 20 °C a rozdíl vlhkosti až 50 %. Dveře
KLIMA III vyžadují instalací pouze do ocelové zárubně.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

PROTIHLUKOVÉ
Protihlukové dveře jsou správnou volbou, pokud kladete důraz
na soukromí a klid. Užitečné jsou i v místnostech, kde se předpokládá větší hluk.
Dveře vyrábíme v několika variantách s hlukovým útlumem od
27 do 38 decibelů.
Jejich součástí je vždy pevný či výsuvný prah a jsou osazeny do
obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním.
V protihlukové variantě lze dodat i požárně odolné dveře či požárně bezpečnostní dveře druhé třídy.
Dostupné jsou v širokém výběru povrchů a vždy jsou dodávány
jako dveře plné.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

KOUŘOTĚSNÉ
Kouřotěsné dveře splňují náročnou certifikaci na průnik studeným
i teplým kouřem. Zabraňují průniku kouřových zplodin v takovém
množství, které je nebezpečné lidskému zdraví. Kouřotěsné dveře
jsou vždy požárně odolné.
Jsou vhodné do místnosti, kde hrozí nebezpečí požáru (například
v dílně, kde se pracuje s otevřeným ohněm) či jako oddělení únikové
cesty při případném požáru.
Doporučujeme je také jako vstupní dveře do bytových prostor.
Dostupné jsou v širokém výběru povrchů, zároveň jde vždy o plný
model dveří.
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SVĚTLÍKY
Pomocí dveřních světlíků můžete opticky zvětšit prostor Vaše-

Oba tyto druhy světlíků lze také kombinovat – všechny kombi-

ho bytu či domu a současně jeho umístěním do interiéru také

nace jsou uvedeny na protější straně.

prosvětlit prostor za dveřmi. V poslední době se světlíky stávají
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moderním prvkem interiéru, díky kterému je možné efektivně

Dveřní světlíky jsou vytvořeny z upravené obložkové zárubně

pracovat se světlem.

a vyplněny standardním či bezpečnostním sklem. Lze je kom-

Nabízíme dva druhy světlíků:
• boční světlíky, které jsou umístěny po bocích dveří
• nadsvětlíky, které jsou umístěny nad horní částí dveří

binovat pouze s otočnými falcovými dveřmi. Maximální velikost
stavebního otvoru, do kterého lze instalovat dveřní světlík, je
250x250 cm.

NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK
LEVÝ A PRAVÝ

NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK
LEVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ

NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK
PRAVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ

NADSVĚTLÍK
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POSUVNÉ DVEŘE
KOLEKCE
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DVEŘE KLASIK PLNÉ, POVRCH CPL BÍLÁ, MUŠLE HRANATÁ - CHROM LESKLÝ

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT
Posuvný systém PATRIOT je elegantním a moderním prvkem pro bytový i komerční interiér, podtrhuje krásu každého prostoru. Pohyb dveřního křídla je
plynulý díky integrovanému zpomalovacímu a tlumicímu systému. Instalace
je velmi jednoduchá, obejde se bez bourání nebo sekání do zdi.
Posuvný systém PATRIOT je složen z pojezdové lišty uchycené na zeď a pojezdových mechanismů. Dveře jsou vedeny spodním vodícím trnem v podlaze. Kromě originálního designového řešení tak představuje posuvný systém
PATRIOT i řešení vysoce praktické – na podlaze není žádná lišta, která by se
mohla zanášet nečistotami, což velmi usnadní úklid.

Detail usazení dveří na pojezdovou lištu systému PATRIOT
68

Výhody systému Patriot
•
•
•
•
•
•

Originální podtržení krásy prostoru
Praktické řešení, snadná údržba
Bezbariérové
Nenáročné na prostor
Jednoduché a bezhlučné otevírání
Tichý dojezd

DVEŘE POLAR 5, SKLO SATINATO, MUŠLE HRANATÁ - CHROM MAT

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE
Posuvné dveře do garnýže jsou moderním prvkem Vašeho interiéru.
Otevírání posuvných interiérových dveří nevyžaduje žádné místo navíc, a proto jsou posuvné dveře prostorově nejúspornější. Posouvají se
po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné
dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu.
Posuvné dveře si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé
nebo dvoukřídlé, které se od sebe posouvají na dvě strany. Posuvné
dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštní interiér Vašeho bytu.

Výhody posuvných dveří
•
•
•
•
•

Úspora prostoru
Dveře jsou bezbariérové
Jednoduché a bezhlučné otevírání
Moderní design, který ozvláštní interiér
ZDARMA automatický dojezd dveří
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DVEŘE VERTIGO 2, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA, MUŠLE OVÁLNÁ - CHROM LESK

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA
Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velice oblíbenou variantou dveřních křídel. Spolu s obložkovou zárubní jsou moderním a praktickým prvkem
každého interiéru.
Otevírání posuvných interiérových dveří do pouzdra nevyžaduje žádné místo
navíc (vše je skryto ve zdi), a proto je tato varianta dveří prostorově nejúspornější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí stavebního
pouzdra ve zděné zdi, nebo sádrokartonové příčce.
Posuvné dveře jsou také bezbariérové, protože pro jejich provoz nejsou nutné vodící kolejnice na podlaze a nevyžadují ani instalaci prahu. Komplet
posuvných dveří do pouzdra je ZDARMA vybaven automatickým dojezdem
dveří.
Posuvné dveře do stavebního pouzdra si můžete vybírat z variant, které jsou
jednokřídlé, dvoukřídlé s posuvem od sebe na dvě strany, nebo lze dvoukřídlé dveře zasouvat za sebe. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu
místa a příjemně ozvláštní také design interiéru Vašeho bytu.
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Výhody posuvných dveří
•
•
•
•
•

Úspora prostoru
Dveře jsou bezbariérové
Jednoduché a bezhlučné otevírání
Moderní design, který ozvláštní interiér
ZDARMA automatický dojezd dveří

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
Neoddělitelnou součástí každých moderních interiérových dveří
jsou obložkové zárubně. U nás proto naleznete širokou nabídku
dveřních zárubní, ze kterých si vybere i zákazník s nejvyššími
nároky na kvalitu, zpracování i design. Zárubeň SOLODOOR je
zárukou dlouhodobé užitné hodnoty Vašich interiérových dveří.

Výhody obložkových zárubní SOLODOOR:
• Kvalitní zpracování a dokonalý vzhled
• Výroba ve všech nabízených površích
• Zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou
• Možnosti obložení stavebního otvoru slepou
(tzv. průchozí) zárubní

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ

Kvalitní zárubně jsou základem pro montáž všech interiérových dveří. Dnes se zákazník na trhu nejčastěji setká s dřevěnými obložkovými
zárubněmi. Oblíbené jsou především díky jejich variabilitě použití pro montáž do stavebního otvoru jak ve zděné a sádrokartonové, tak i ve
dřevěné zdi. SOLODOOR a.s. navíc nabízí mnoho typů povrchů, dekorů a různých kombinací obložkových zárubní. Spojení zárubně a dveří
bude působit harmonicky, pokud vyberete zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Tento druh obložkové zárubně využíváme speciálně pro bezfalcové dveře. Nelze je totiž instalovat do klasické falcové zárubně. Největší
výhodou je jednotná rovina zárubní i dveří při zavřeném stavu a perfektní vzhled celého dveřního kompletu. Skryté závěsy neruší pohled ani
z jedné strany dveří a umožňují seřízení ve všech třech směrech, díky čemuž dveře perfektně zapadnou do zárubně.
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ZÁRUBNĚ UNICO

UNIKÁTNÍ
KONSTRUKCE
Zárubně Unico dodají každým dveřím punc dokonalosti.
Jejich tajemství tkví v netradičním způsobu napojení svislých
a vodorovných částí, které je povyšují na mistrovské dílo.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

UNICO

Tento náš nový typ zárubně v interiéru určitě nepřehlédnete. Jedná
se o jasnou designovou volbu pro ty, kteří se nebojí experimentovat
a chtějí mít doma něco výjimečného. Zárubně Unico naleznou využití
zejména v moderních a trendy interiérech.

Pohled ze záklopové strany:
kolmé napojení svislých a vodorovných částí zárubně
Chcete-li svůj domov ozvláštnit tímto designovým kouskem, můžete
doplnit jakýmikoliv dveřmi SOLODOOR, které jsou nabízeny v povrchu
SOLO MATRIX a které osadíme speciálními panty pro instalaci do zárubně Unico.
Výhody:
• Moderní a jednoduché linie
• Falcová i bezfalcová varianta
• Dodáváno pouze s magnetickým zámkem

Pohled ze záklopové strany:
detail jemných drážek a napojení dílů zárubně
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ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
Díky tomuto modernímu a atraktivnímu způsobu renovace starších interiérů můžete mít nové dveře v rekordně krátkém čase, a to bez
bourání i větších stavebních úprav. Obklad ocelové zárubně se totiž montuje na původní kovovou zárubeň pomocí montážní pěny – z původní
zárubně stačí odstranit panty. Pro panelové domy s užšími ocelovými zárubněmi pak doporučujeme obklad obložkové zárubně Speciál. Ten je
používán speciálně pro obložení těchto užších ocelových zárubní, které jsou běžně používané především v panelových domech. V případech,
kdy není možné použít kompletní obklad ocelové zárubně (např. u dveří požárně odolných), nabízíme možnost částečného obkladu ocelové
zárubně.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Nové řešení pro vyznavače minimalismu a čistého designu! Dveře zabudované
ve skryté zárubni tvoří se stěnou kompaktní hladkou plochu, ze které nic nevyčnívá. Dveře lze perfektně sladit se stěnou a ve výsledku tak mohou působit
„neviditelně“.

Výhody:
• Minimalismus
• Čisté moderní linie
• Dokonalý design
• Falcová i bezfalcová varianta
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MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

OBLÁ HRANA
unikátní provedení hran dveří
Investovali jsme do nejlepších německých technologií, abychom dali dveřím opět něco navíc.
Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem,
výrazně také zlepšuje užitné vlastnosti dveří.
Přijďte se podívat k jakémukoliv z prodejců dveří a zárubní SOLODOOR
a uvidíte, že si ji zamilujete stejně jako my.

výhody naší unikátní oblé hrany
• Dveře mají oblou hranu nejenom na bocích, ale mohou ji mítaké na horní
straně dveří. Vzhled dveří je zcela unikátní a designově vyvážený.
• Oblá hrana snižuje riziko úrazu při pádu na hranu dveří a zároveň umožňuje větší bezpečnost při samotné manipulaci s dveřmi (otvírání a zavírání).
• Oblou hranu oceníte při čištění a údržbě dveří - nezachycují se na ní
nečistoty tak výrazně jako na klasických hranách.
• Oblá hrana zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti do dveřního křídla
a umožňuje použití dveří i ve vysoce namáhaných provozech.
• Týká se téměř všech povrchů v naší nabídce fólie, CPL, SOLO 3D až po
SOLO MATRIX.

Oblá hrana - pouze na svislých bočních hranách
Oblá hrana - na svislých bočních hranách i na horní hraně
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MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

FALC ŠIKMÝ
originální řešení solodoor
Inspirovali jsme se v Itálii, světové mecce interiérového designu a vyvinuli jsme pro Vás dveře se zcela novou variantou hrany. Ta je opracována
v šikmém směru, a proto celý dveřní set působí opticky jemněji. Samozřejmostí je obalení hrany ochrannou páskou podtrhující výsledný dojem.
Nemáte rádi nudu a konzervativní řešení? Baví Vás osobité řešení detailu?
Pak vsaďte na dveře s šikmým falcem.

výhody šikmého falcu
• Zaměřeno na detail
• Originální řešení hrany
• Preciznost zpracování
• Ochranná hranovací páska ve stejném dekoru
• Dveřní set působí opticky jemněji

Falc šikmý - na svislých bočních hranách i na horní hraně
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MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

OBLÁ HRANA

Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem, ale také
výrazně zlepšuje užitné vlastnosti dveří. Oblá hrana zaručuje dveřím elegantní
vzhled a její provedení je perfektně sladěno s provedením zárubní. Dveře mohou
mít oblou hranu nejen na bocích, ale také na horní hraně dveří. Vzhled dveří je tak
zcela unikátní a designově vyvážený. Oblá hrana výrazně snižuje riziko poranění
při pádu na hranu dveří a také výrazně omezuje riziko poškození dveřní hrany při
častém používání dveří.
• Standardní provedení hrany dveří VERTIGO, SIMA, SONG, STYL, GABRETA
Lze použít i pro další vybrané modely dveří

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

HRANA MAGIC

Moderní, vysoce designové provedení hran bezfalcových a posuvných dveří, které je
naší letošní novinkou. Hrana MAGIC využívá moderní materiály na ochranu nejcitlivějších míst dveří, kterými jsou dveřní hrany. Tím výrazně prodlužuje životnost dveří
a jejich použitelnost. Hrana MAGIC je nabízena ve čtyřech vybraných barevných
provedeních. Její využití je zejména v moderních interiérech, kdy hrana MAGIC podtrhne estetickou jedinečnost interiéru a dveří.
• Prodloužení životnosti hran dveří
• Exkluzivní design
• Snadná údržba
BAREVNÉ VARIANTY:
ALUMINIUM

BRONZE

FINE LINE

BLACK

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

AL HRANA – TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA
Tvrdou hliníkovou hranu doporučujeme využít v náročných interiérech (kanceláře,
průmyslové haly, technické oddíly), kde je předpoklad velké intenzity používání dveří. Tvrdá hliníková hrana dokonale ochrání nejcitlivější části dveří, zvýší konstrukční
pevnost dveří a prodlouží jejich životnost. Současně ovšem také funguje jako skvělý designový prvek dveřního křídla.
• Využití u vybraných modelových řad dveří
• Prodloužení životnosti hran dveří
• Exkluzivní design
• Falcová i bezfalcová varianta
• Snadná údržba
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MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

ROVNÝ FALC

Rovný falc je tradiční úprava provedení polodrážky dveřního křídla.
• Standardní provedení hrany dveří POLAR, SONET, ELEGANCE, LINIE, KLASIK
a u všech speciálních dveří (DPO, DPB2, DPB3)
• Lze použít i pro další vybrané modely dveří
• Tradiční úprava a vzhled dveřního křídla

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

BEZFALCOVÁ HRANA

Moderní a trendové provedení hrany dveřního křídla, které ve spojení s obložkovou zárubní dodává Vašemu interiéru harmonickou souhru a elegantní vzhled.
Díky použití kvalitních skrytých závěsů dveře kopírují rovinu zárubně a doléhají
na ni zcela přesně a bez jakéhokoliv přesahu. Bezfalcovou hranu pro maximální
odolnost pokrývá buď kvalitní ABS hrana, nebo lze použít atraktivní a odolnou
hranu MAGIC.
• Lze použít u všech modelových řad dveří SOLODOOR
• Použití také u posuvných dveří
• Chráněna odolnou ABS hranou, nebo hranou MAGIC (mimo DPO, DPB2 a DPB3)

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

FALC ŠIKMÝ - ŠIKMÁ HRANA
• Velice moderní a trendové provedení dveří, kdy je hrana opracována
v šikmém směru a obalena ochrannou hranovací páskou. Toto netradiční
provedení hrany umocňuje elegantní vzhled dveří. Využití na široké škále
modelových řad SOLODOOR.
• Obalení hrany kvalitní hranovací páskou v dekoru dveří
• Exkluzivní desing, který k nám přichází z Itálie
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ

MELODY RT

SUPRA - HR 5S

TITAN
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SONIA - HR 5S

CHROM BROUŠENÝ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
BROUŠENÝ

BÍLÁ
MATNÁ

ČERNÁ
MATNÁ

NIKL
PERLA

CHROM
LESKLÝ

NIKL
PERLA

BÍLÁ
MATNÁ

ČERNÁ
MATNÁ

NIKL ČERNÝ

TITAN

CHROM
LESKLÝ

CHROM
BROUŠENÝ

TITAN

BÍLÁ
MATNÁ

NELA - R 5S

DARA - R 5S

ELIPTICA - R

CHROM LESKLÝ

NIKL PERLA

ČERNÁ MATNÁ

CHROM
BROUŠENÝ

NIKL
PERLA

TITAN

CHROM
LESKLÝ

CHROM
BROUŠENÝ

TITAN

CHROM
LESKLÝ

BÍLÁ
MATNÁ

ČERNÁ
MATNÁ

NIKL
ČERNÝ

BÍLÁ
MATNÁ

ČERNÁ
MATNÁ

NIKL
ČERNÝ

TITAN

CHROM
BROUŠENÝ

NIKL
PERLA

ČERNÁ
MATNÁ

NIKL
PERLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ

HOLLY - HR

JASPER - HR

CYNTHIA - HR

TITAN / CHROM LESKLÝ

NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ

TITAN / CHROM LESKLÝ

NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ

TITAN / CHROM LESKLÝ

NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ

MAYA - HR

NAXOS - HR

LINHA 1 - HR
NIKL PERLA

CHROM
BROUŠENÝ

TITAN

CHROM BROUŠENÝ

ČERNÁ MATNÁ

CHROM
LESKLÝ

NIKL
PERLA

TITAN

BÍLÁ
MATNÁ

ČERNÁ
MATNÁ

NIKL
ČERNÝ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
BROUŠENÝ

NIKL
PERLA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ

ESSO - R

FAVORIT - HR

SUNNY - HR

NEREZ BROUŠENÝ

NEREZ BROUŠENÝ

TORNADO - HR

QUADRA - HR

DANIELA - HR

NEREZ BROUŠENÝ

NEREZ BROUŠENÝ

NEREZ BROUŠENÝ

NEREZ BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

CUBO / MAYA

CUBO / SQUARE

FORTTE 3214 PLUS

TITAN

CHROM BROUŠENÝ

CHROM LESKLÝ

CHROM
LESKLÝ
PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
KLIKA / MADLO
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CHROM
BROUŠENÝ

NIKL
PERLA

CHROM
LESKLÝ

NIKL
PERLA

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
KLIKA / MADLO

TITAN

CHROM
BROUŠENÝ

NIKL
PERLA

TITAN

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA, KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm, 92 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BK 301

BK 321

BK VAASA

IROX

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

NEREZ BROUŠENÝ

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

IROX

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm, 92 mm

BK 305

BK 325

BK LAPUA

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

IROX

NEREZ BROUŠENÝ

IROX
PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK
PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm, 92 mm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE HRANATÉ / PR
NEUZAMYKATELNÉ
- BEZ OTVORU (BEZ)

PR - 1098Z
CHROM PERLA

PR - 1098Z
CHROM LESKLÝ

UZAMYKATELNÉ
- OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)

PR - 1098Z
NIKL PERLA

PR - 1098Z
TITAN

PR - 1098Z
ČERNÁ MATNÁ

UZAMYKATELNÉ
- WC ZÁMEK (WC)

PR - 1096Z
CHROM PERLA

PR - 1096Z
CHROM LESKLÝ

PR - 1099Z
CHROM PERLA

PR - 1099Z
NIKL PERLA

UZAMYKATELNÉ
- VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)

PR - 1096Z
NIKL PERLA

PR - 1096Z
TITAN

PR - 1096Z
ČERNÁ MATNÁ

PR - 1100Z
CHROM PERLA

PR - 1100Z
NIKL PERLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE KULATÉ / SET HOOKY-R
UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK

SET HOOKY - R
BRONZ
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SET HOOKY - R
CHROM LESKLÝ

SET HOOKY - R
CHROM BROUŠENÝ

SET HOOKY - R
NIKL BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE HRANATÉ / JNF
NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.416
NEREZ BROUŠENÝ

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.416
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.416
MĚĎ

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.410
NEREZ BROUŠENÝ

JNF-IN.16.412
NEREZ BROUŠENÝ

JNF-IN.16.412
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.412
MĚĎ

JNF-IN.16.414
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.414
MĚĎ

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.410
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.410
MĚĎ

JNF-IN.16.414
NEREZ BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE HRANATÉ / SET HOOKY-HR
UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK

SET HOOKY - HR
BRONZ

SET HOOKY - HR
CHROM LESKLÝ

SET HOOKY - HR
CHROM BROUŠENÝ

SET HOOKY - HR
NIKL BROUŠENÝ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE OVÁLNÉ
NEUZAMYKATELNÉ
- BEZ OTVORU (BEZ)

NEREZ
BRONZ
BROUŠENÝ

CHROM
LESKLÝ

UZAMYKATELNÉ
- OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NIKL
BROUŠENÝ

NEREZ
BRONZ
BROUŠENÝ

CHROM
LESKLÝ

NOVINKA

NOVINKA

UZAMYKATELNÉ
- VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEREZ
BRONZ
BROUŠENÝ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
MATNÝ

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NIKL
BROUŠENÝ

BRONZ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
MATNÝ

UZAMYKATELNÉ
- WC ZÁMEK (WC)

NOVINKA
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BRONZ

NIKL
BROUŠENÝ

NÁPRSTKY OVÁLNÉ

NOVINKA

NEREZ
BROUŠENÝ

MOSAZ
LESKLÁ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NIKL
BROUŠENÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NIKL
BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE HRANATÉ
NEUZAMYKATELNÉ
- BEZ OTVORU (BEZ)

NEREZ
BROUŠENÝ

CHROM
LESKLÝ

BRONZ

UZAMYKATELNÉ
- OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NOVINKA

BRONZ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

UZAMYKATELNÉ
- VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)

NEREZ
BROUŠENÝ

NEREZ
BROUŠENÝ

CHROM
LESKLÝ

BRONZ

CHROM
MATNÝ

NÁPRSTKY HRANATÉ

MOSAZ
LESKLÁ

BRONZ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

NOVINKA

UZAMYKATELNÉ
- WC ZÁMEK (WC)

NEREZ
BROUŠENÝ
NOVINKA

BRONZ

CHROM
LESKLÝ

CHROM
MATNÝ

MOSAZ
LESKLÁ

Pro posuvné dveře do pouzdra
o vnitřní šířce pouzdra užší než
70 mm je nutné použít sklopné varianty uzamykatelných
mušlí a sety mušlí HOOKY – R,
HOOKY – HR.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

ATAW

ATAW
- POZINK (STANDARD)

ATAW
- POZINK (STANDARD)
S NASAZENOU KRYTKOU ZÁVĚSU

ATAW
- NIKL MAT

ATAW
- BRONZ

TECTUS

ATAW
- BÍLÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANTY

PANT
MOSAZ LESKLÁ

PANT
POBRONZOVANÝ

PANT
SATINOVANÝ NIKL

PANT
PONIKLOVANÝ

PANT
POZINKOVANÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPLŇKY

HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
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MECHANICKÝ
PRÁH

PANORAMATICKÉ
KUKÁTKO

MAGNETICKÝ ZÁMEK
(VARIANTY BB, PZ, WC)

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT DVEŘE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout,
jaký účel mají splňovat. Potřebujeme vchodové dveře do bytu
(např. požárně odolné), nebo se jedná o dveře interiérové? Následně můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme
a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například dekor povrchu, druh skla, druh zámku (vložkový, dozický, WC zámek), povrch
závěsů (mosazné, pobronzované, poniklované, pozinkované, satinovaný nikl) nebo popřípadě, zda požadujeme další možnou úpravu
dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné nebo protipožární.

Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména
na rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební
otvor se vždy měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů.

Nejdůležitější podmínkou pro správné objednání dveří je jejich zaměření. Dveře je možné změřit na šířku z užší, nebo širší strany a
na výšku lze změřit nižší, nebo vyšší stranu. Příklad: dveře otočné falcové standardního rozměru 80/197 cm měří na užší straně
82 cm a na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr na nižší
straně 197 cm a na vyšší straně 198,5 cm. Co se týká samotného
průchodu dveřmi po jejich instalaci do zárubně je výška 197 cm
a šířka pak 80 cm (kromě obkladu ocelové zárubně).
V zaměření je vždy nutno uvést, zda měřené hodnoty jsou měřeny
z užší a nižší strany, nebo z širší a vyšší strany dveřního křídla.

Standardně platí, že ke každé straně požadovaného průchozího otvoru si připočteme 5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy
potřebujeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry
stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, je nutné
otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si objednat dveře a zárubně atypického rozměru.
Mezní rozměry vyrobených dveřních křídel na širší straně dveří
mohou být od 35 do 115 cm. Posuvné dveře lze vyrobit v rozměrech dveřního křídla od 35 cm do 115 cm (pouzdro) a 35 cm až
115 cm (garnýž). Nejnižší možná výška je 150 cm a nejvyšší možná
výška je 235 cm.
Atypické provedení vždy konzultujte s obchodním oddělením
SOLODOOR a.s. Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní
budete mít jakékoliv pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu, případně navštívit www.solodoor.cz.

U prosklených interiérových dveří je důležitá i profilace skla (strana se vzorem skla např. kůra čirá). Dveře SOLODOOR mají profilaci
skla orientovanou vždy na straně dveří blíže k zárubni (výjimka
jsou celoskleněné dveře CRISTAL, kdy je tomu naopak a profilace
skla je na straně dál od zárubně).
Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit
jejich správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se postavíme čelem k širší straně
dveří a rozhodující je umístění závěsů dveří (viz obr.).

LEVÉ DVEŘE

PRAVÉ DVEŘE
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VÝPLNĚ DVEŘÍ

VOŠTINA

Tvoří ji papírový karton ve tvaru pláství a má základní odolnost. Proto je vhodná spíše
pro dveře, které budou instalovány do méně frekventovaných prostor.
Výhody kartonové voštiny:
• Cenově nejvýhodnější řešení
• Lehký materiál – manipulace s dveřmi je proto snadná
• Nižší váha dveří znamená menší tlak na závěsy zárubní
Nákup dveří se v životě tolikrát neopakuje, takže jestliže nás čistě ekonomické důvody
nevedou ke koupi dveří s papírovou voštinou, doporučujeme si trochu připlatit a pořídit
si dveře s odolnějšími výplněmi.
Voština je základní výplní u dveří řady standard. V případě požadavku na odolnější
výplň použijte DTD - děrovanou dřevotřísku, nebo DTD plnou dřevotřísku.

VÝPLNĚ DVEŘÍ

DTD – DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKA

Je nejčastěji používanou dveřní výplní, která je tvořena dřevotřískovou deskou. Desku
odlehčují otvory po celé šířce materiálu a zvážíme-li poměr ceny a odolnosti, je ideálním kompromisem mezi voštinou a masivní plnou výplní.
Výhody DTD – děrované dřevotřísky:
• Díky své odolnosti je vhodná i pro prostory s častým použitím dveří
• Je odolnější vůči mechanickému poškození
• Oproti dveřím s plnou DTD jsou dveře lehčí, manipulace s nimi je snazší,
na závěsy zárubní je vyvíjen menší tlak
• Vyšší hluková neprůzvučnost v porovnání s voštinou
• Cena je nižší než u plné DTD

VÝPLNĚ DVEŘÍ

DTD PLNÁ – PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
Jedná se o masivní dveřní výplň, která je nejodolnějším materiálem k použití v interiérovém dveřním křídle. Používá se proto velmi často i do speciálních dveří. Na rozdíl od
předchozí výplně není děrovaná, a tím pádem vyniká i skvělou izolací proti hluku. Plná
výplň z dřevotřísky dokáže z vašich dveří vytvořit solidní a odolný prvek pro využití
v prostorách s maximální potřebou na odolnost dveří.
Výhody DTD plné – plné dřevotřískové desky:
• Odolná výplň pro náročné prostory a interiéry s častým použitím dveří
• Odolnost vůči většímu mechanickému poškození
• Vyšší hmotnost pro zvýraznění masivnosti dveřního křídla
• Vyšší hluková neprůzvučnost.
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PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE MŮŽETE VYBÍRAT Z TĚCHTO POVRCHŮ
SOLO MATRIX
• Nejmodernější povrch s perfektní rovnováhou mezi estetikou a funkčností
• Exkluzivně v SOLODOOR
• Autentický dřevěný vzhled
• Mimořádně odolný proti vnějším vlivům (vlhkost, sluneční záření, mechanické poškození, ...)
• Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky

SOLO 3D
• Dokonalá imitace struktury dřeva na pohled i dotek
• Velmi odolný proti mechanickému poškození
• Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
• Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky

POLAR
• Speciální bílý lak
• Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru

CPL
• Velmi odolný proti mechanickému poškození
• Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
• Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky

FÓLIE
• Ekonomická varianta s nízkými pořizovacími náklady
• Základní odolnost proti mechanickému poškození

RAL
• Lakovaná úprava - možnost přesně vybrat odstín barvy dveří
• Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů.
Vzhledem k použití různých materiálů a postupu výroby, může být rozdíl v dekorů dveří, zárubní, rámečků, garnýže, sloupků.
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POVRCH DVEŘÍ MATRIX

JAKO ŽIVÝ
Kdyby jej tvořila příroda sama, neudělala by ho jinak. Povrch Matrix
připomíná svým vzhledem dřevo, odolností kámen. Matrix je výsledkem
sofistikovaného výzkumu, špičkových technologií a umu truhlářských mistrů.

ZABOUCHNĚTE SE
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POVRCHY

SOLO MATRIX

Povrchy SOLO MATRIX jsou dostupné ve svislém i příčném provedení.
Povrch SOLO MATRIX Bergamo dostupný pouze v příčném provedení.

NOVINKA

NOVINKA

BERGAMO

MYSTERY

POVRCHY

TRENTO

FLORENCE

CREMELINE

DRIFTWOOD

POVRCHY

SOLO MATRIX

MONDENA

MONZA

SOLO 3D

RIMINI

BARDOLINO

POVRCHY

POVRCHY

SOLO 3D

DUB BĚLENÝ

POLAR

DUB PŘÍRODNÍ

PINIE

TABACCO

POLAR
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POVRCHY

CPL

NOVINKA

NOVINKA

BÍLÁ PREMIUM

ANTRACIT

DUB ROYAL

POVRCHY

OLŠE

POVRCHY

CPL

OŘECH

KAŠTAN HORSKÝ

LAMINÁT 0,8mm

RUMUNSKÁ
TŘEŠEŇ

ŠEDÁ

KRÉMOVĚ BÍLÁ

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

DUB MYSTIC

ANDORRA
WHITE

STOCKHOLM

DUB WESTERN

ŠEDÁ

POVRCHY

FÓLIE
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BÍLÁ

POVRCHY

FÓLIE

BUK

DUB ALPSKÝ

DUB ARCHICO

OŘECH

WENGE

7047

7032

6021

5024

9001

3020

2003

1018

DUB CANYON

EARL GREY

POVRCHY

FÓLIE

OLŠE

POVRCHY

RAL
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SKLA

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 4 mm

ČINČILA ČIRÁ

ČINČILA BRONZ

ČIRÉ SKLO

KŮRA ČIRÁ

KŮRA BRONZ

MASTER CARRE

SATINATO

BEZPEČNOSTNÍ
SKLO - CONNEX ČIRÉ

BEZPEČNOSTNÍ
SKLO - CONNEX MLÉČNÉ

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pro prosklené modely všech modelových řad kromě řady Cristal a Sonet.
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SKLA

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ
SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 8 mm

FLOAT ČIRÝ

MASTER CARRE

ORNAMENT ČINČILA

ORNAMENT GREPI

PLANIBEL BRONZ

PLANIBEL ŠEDÝ

PLANIBEL ZELENÝ

SATINATO

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pouze pro modely dveří řady Sonet.
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STÁLE VÁHÁTE, JAKÉ DVEŘE SOLODOOR VYBRAT?

VYUŽIJTE NÁŠ UNIKÁTNÍ
ONLINE KONFIGURÁTOR
WWW.SOLODOOR.CZ
• online sestavení Vámi vybraných dveří a jejich parametrů z pohodlí domova
• intuitivní ovládání
• okamžité zjištění finální ceny Vámi vybrané konfigurace
• možnost zasazení Vámi vybraných dveří do interiéru pomocí vizualizátoru dveří
• export Vaší sestavy do PDF či odeslání přímo do prodejního studia

KONFIGURÁTOR DVEŘÍ
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VIZUALIZÁTOR DVEŘÍ

OTEVŘETE SI SVOJI VLASTNÍ
PRODEJNU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
A VYDĚLÁVEJTE S UNIKÁTNÍM FRANCHISOVÝM KONCEPTEM SOLODOOR,
JEDINÝM KONCEPTEM TOHOTO DRUHU V ČESKU A SLOVENSKU.
CO VÁM NABÍZÍME?

POTŘEBNÁ POČÁTEČNÍ INVESTICE

• Dlouhodobou a perspektivní spolupráci pod značkou
tradičního českého výrobce dveří a zárubní
• Smlouva se uzavírá na 5 let
• Krátkou dobu pro přípravu a otevření prodejny,
pomoc s úvodním marketingem
• Projektovou studii komplexního řešení prodejny
• Analýzu spádové oblasti pro Vaši prodejnu
• Územní exkluzivitu pro Vaši prodejnu
• Ergonomický objednávkový systém

•
•
•
•

Odborné školení personálu Vaší prodejny
Využití centrálního marketingu firmy SOLODOOR
Zajímavé, zvýhodněné obchodní podmínky
Výrazný finanční příspěvek franchisora do vybavení
prodejny ve výši až 500 tis. Kč, v závislosti na velikosti
prodejny
• Komplexní podporu a poradenství před i po otevření
prodejny
• Velmi rychlou návratnost vstupní investice

Franchisa SOLODOOR pro start Vašeho podnikání
nevyžaduje vysokou investici. Hlavní část finančních
prostředků směřuje do vybavení Vaší vlastní
prodejny!
• Jednorázový vstupní licenční poplatek 200 tis. Kč
• Investici franchisanta do vybavení prodejny
přibližně 500 tis. Kč (v závislosti na velikosti
a vybavení prodejny)

VAŠI PRODEJNU MŮŽETE OTEVŘÍT DO 3 MĚSÍCŮ OD PODPISU FRANCHISOVÉ SMLOUVY.

Neváhejte si s námi dohodnout osobní schůzku, kde můžeme probrat veškeré podrobnosti spolupráce.
KONTAKTUJTE NÁS!

SOLODOOR CENTRUM s. r. o.
Cejl 494/25, 602 00 Brno – Zábrdovice

solodoorcentrum@solo.cz
www.solodoor.cz

+420 601 102 354

ZABOUCHNĚTE SE

WWW.SOLODOOR.CZ
SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343
Informace a fotografie uvedené v tomto katalogu mají informativní charakter. Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Produktový katalog / Duben 2019. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

