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Filozofiou dverného systému bolo umožniť architektom a bytovým dizajnérom  
komplexné dizajnové zjednotenie rôznych technických riešení interiérových dverných 
otvorov ako otočných, tak i posuvných. 

DVERNÝ SYSTÉM je unikátny a je chránený patentovým úradom, celou radou 
použitých a priemyselných vzorov.

V súčasnosti riešenie obsahuje ucelené rady pre:

• Otočné systémy

• Sklenené steny

• Posuvné systémy

Otočné systémy
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Skryté zárubne
Sú zárubne v jednej rovine so stenou, ktoré umožňujú dverám presne lícovať so stenou. Priestory 
tak získajú čisté línie a rovné steny nenarúšajú zbytočnými výčnelkami. Všetko pôsobí veľmi 
esteticky. Nová technológia zárubní, závesných 3D nastaviteľných pántov a magnetických 
protiplechov pomáha ukryť tieto súčastí dverí do steny, takže nenarúšajú celkový vzhľad.
Skryté zárubne sú novým bytovým konceptom, ktorý dodáva obytným priestorom nový čistý štýl. 
So stenou z jednej strany lícujú dvere, ktoré sa môžu v jednej stene otvárať dovnútra a v druhej von. 
Pri pohľade na stenu s dverami zabudovanými v skrytej zárubni, vidíme len dvere v inak kompaktnej 
hladkej stene.
Skryté zárubne sú vhodné do murovaných a sadrokartónových priečok.

Modelové rady skrytých zárubní Aktive a Emotive
Model Aktive:
Skryté zárubne Aktive ponúkame v dvoch typoch Aktive 25/15 a Aktive 40/00. Zárubňa Aktive 25/15 
je určená pre prípady, kde je potrebné otvárať dverné krídlo smerom od seba z pohľadovej strany. 
Je k tomu potrebné osadiť zárubne dverami s polodrážkou. Zárubňa typu Aktive 40/00 je určená 
k otváraniu bezpolodrážkových dverí smerom k sebe z pohľadovej strany. Bezobložková zárubňa 
Aktive pre otočné dvere sa skladá z pohľadového rámu – 2 ks bočníc a 1 ks nadpražia, ktoré sú 
vyrobené z hliníkových profilov a vzájomne spojené tvoria konštrukčne pevný celok.
Podľa hmotností dverí a typu pántov sa používajú pre štandardné výšky dverí do 2100 mm 2 pánty. 
Nad 2100 mm sa používajú 3 pánty. Zámok odporúčame s magnetickou strelkou. Pohľadový 
rám je osadený tesnením z mäkčeného PVC umožňujúcim bezhlučné zatváranie dverí. Pomocou 
príslušných kotviacich prvkov sa pohľadový rám napevno zabuduje do stavby. 
Pre zníženie rizika tvorby prasklín odporúčame pri montáži výrobku použiť vysoko pružný, 
extrémne priľnavý a ľahko brúsiteľný tmel, ktorý je dodávaný k zárubni pre sadrokartónovú priečku 
a u murovanej priečky perlinku.
V prípade použitia zárubne Aktive 40/00 o 25/15 na rovnakej stene vedľa seba 
s požiadavkou na dodržanie rovnakej pohľadovej výšky je nutné pri zárubni Aktive 25/15 
pripočítať 12 mm na výšku.

Model Emotive:
Tento model je ideálny pre tých, ktorý chcú mať moderný dverný priechod a napriek tomu sa 
nechcú ohraničeného priechodu úplne vzdať. Hliníkový rámik skrytej zárubni Emotive ma okolo 
priechodu šírku 18 mm.
Pri skrytých zárubniach pre jednokrídlové otočné dvere je jedno, či dvere otvárame ,,do“ alebo ,,z“ 
miestnosti – z pohľadovej strany vyzerajú rovnako a opäť lícujú s priečkou, ktorá môže byť murovaná 
alebo zo sadrokartónových profilov. Čo sa týka samostatných dverí – pre klasické otváranie smerom 
k sebe i od seba (reverzné), sú vhodné dvere o celkovej hrúbke 62 mm s polodrážkou 15 mm.
Bezobložková zárubňa Emotive pre otočné dvere je zložená z vonkajšieho a vnútorného rámu, 
ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov a vzájomne spojené tvoria konštrukčne pevné celky.
Podľa hmotností dverí a typu pántov sa používajú pre štandardné výšky dverí do 2100 mm 2 pánty. 
Nad 2100 mm sa používajú 3 pánty. Zámok odporúčame s magnetickou strelkou. Pohľadový 
rám je osadený tesnením z mäkčeného PVC umožňujúcim bezhlučné zatváranie dverí. Pomocou 
príslušných kotviacich prvkov sa vonkajší rám napevno zabuduje do stavby. Pre zníženie rizika 
tvorby prasklín odporúčame pri montáži výrobku použiť vysoko pružný, extrémne priľnavý a ľahko 
brúsiteľný tmel, ktorý je bežne dostupný na trhu alebo SDK pásku. Na vonkajší rám sa montuje 
vnútorný (pohľadový) rám. 
Priechodný otvor zostáva lemovaný pohľadovým hliníkovým rámčekom so šírkou 18 mm.
V prípade použitia zárubne Emotive na rovnakej stene vedľa seba s požiadavkou na 
dodržanie rovnakej pohľadovej výšky je nutné pri zárubni Emotive pre otváranie dverí od 
seba pripočítať 15 mm na výšku a to z dôvodu drážkovania dverí. 
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AKTiVE



SKRYTÉ ZÁRUBNE
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Model Aktive

• určený pre dvere šírky 40 mm

• vyrábame dva typy Aktive 25/15 pre otváranie dverí od seba (reverzné) 

 – polodrážkové dvere s polodrážkou 15 mm a Aktive 40/00 pre otváranie

 dverí k sebe (klasické) – bezpolodrážkové dvere

• použitie pre SDK aj murivo

• zárubňa je vybavená 2 pántmi (pre výšku dverí do 2100 mm) a protiplechom, 

 ktorý v kombinácií so zámkom dverí umožňuje uzamykanie dverného krídla, 

 pre dvere s vyššou hmotnosťou sa používajú 3 pánty a viac

• zárubňa je osadená tesnením z mäkčeného PVC pre bezhlučné zatváranie dverí

• zárubne vyrábame aj bez nadpražia, alebo do šikmých podkrovných priestorov

• ponúkame výšku zárubne až do 3700 mm

• vyrábame atypické rozmery, ako šírkové tak aj výškové

• zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku alebo v RAL farbách

• záruka na zárubne je 5 rokov

• výroba je v ČR a dodacia lehota je 2 až 3 týždne

Aktive 25/15Aktive 40/00
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JAP 910
Skrytá zárubňa
Aktive 40/00
pre drevené dvere  
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 602	x	2100	 721	x	2159,5	 620	x	2102	
	 702	x	2100	 821	x	2159,5	 720	x	2102
	 802	x	2100	 921	x	2159,5	 820	x	2102	 40
	 902	x	2100	 1021	x	2159,5	 920	x	2102	
	 1002	x	2100	 1121	x	2159,5	 1020	x	2102	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre drevené dvere výška 2100 mm
čistý	priechod		

po	osadení		
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery		
otočnej	zárubne		

E	x	H*

hrúbka	
dverného	krídla	

–	bezpolodrážkového

štandardné	rozmery	
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až  
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú  
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

		 602	x	1970	 721	x	2029,5	 620	x	1972	
	 702	x	1970	 821	x	2029,5	 720	x	1972
	 802	x	1970	 921	x	2029,5	 820	x	1972	 40
	 902	x	1970	 1021	x	2029,5	 920	x	1972	
	 1002	x	1970	 1121	x	2029,5	 1020	x	1972		

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre drevené dvere výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery		
otočnej	zárubne		

E	x	H*

štandardné	rozmery	
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	bezpolodrážkového

Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 40/00 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.
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Detail

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

E – celková šírka zárubne

H – celková výška zárubne

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

pravá zárubňa ľavá zárubňa

smer otvárania

Ponúkané kovanie:

• pánt Tectus 340 • pánt Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech 

magnetický neregulovateľný M&T • magnetický protiplech pre dvere Sapeli • magnetický 

protiplech skrátený pre dvere Sapeli • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC 

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

DREVENÉ



SKRYTÉ ZÁRUBNě
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JAP 910
Skrytá zárubňa

Aktive 40/00
pre dvere MASTER
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		 602	x	1970	 721	x	2029,5	 620	x	1972	
	 702	x	1970	 821	x	2029,5	 720	x	1972
	 802	x	1970	 921	x	2029,5	 820	x	1972	 40
	 902	x	1970	 1021	x	2029,5	 920	x	1972	
	 1002	x	1970	 1121	x	2029,5	 1020	x	1972		

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Master výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla		

–	bezpolodrážkového

		 602	x	2100	 721	x	2159,5	 620	x	2102	
	 702	x	2100	 821	x	2159,5	 720	x	2102
	 802	x	2100	 921	x	2159,5	 820	x	2102	 40
	 902	x	2100	 1021	x	2159,5	 920	x	2102	
	 1002	x	2100	 1121	x	2159,5	 1020	x	2102	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Master výška 2100 mm
čistý	priechod	

po	osadení
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
dverného	krídla	

–	bezpolodrážkového

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až 
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú 
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev



11

SKRYTÉ ZÁRUBNE

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

pravá zárubňa ľavá zárubňa

smer otvárania

Ponúkané kovanie:

• pánt SFS W-TEC 3D • protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický 

neregulovateľný M&T • kľučka Minimal SNi brúsená • rozeta Minimal cylindrická • dózická,  

WC SNi brúsená • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail
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JAP 910
Skrytá zárubňa

Aktive 40/00
pre dvere 
STRONG
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 602	x	1970	 721	x	2029,5	 618	x	1972	
	 702	x	1970	 821	x	2029,5	 718	x	1972
	 802	x	1970	 921	x	2029,5	 818	x	1972	 40
	 902	x	1970	 1021	x	2029,5	 918	x	1972	
	 1002	x	1970	 1121	x	2029,5	 1018	x	1972	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Strong výška 1970 mm
čistý	priechod		

po	osadení		
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	bezpolodrážkového

		 602	x	2100	 721	x	2159,5	 618	x	2102	
	 702	x	2100	 821	x	2159,5	 718	x	2102
	 802	x	2100	 921	x	2159,5	 818	x	2102	 40
	 902	x	2100	 1021	x	2159,5	 918	x	2102	
	 1002	x	2100	 1121	x	2159,5	 1018	x	2102	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre dvere Strong výška 2100 mm
čistý	priechod		

po	osadení		
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
dverného	krídla		

–	bezpolodrážkového

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až  
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú  
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev
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Ponúkané kovanie:

• čipkový pánt SFS CAB SQUARE • protiplech magnetický Bonaiti ku kľučke Fine  

• protiplech magnetický regulovateľný M&T ku kľučke Grande • kľučka FINE vrátane zámku

• kľučka Grande vrátane zámku

pravá zárubňa ľavá zárubňa

smer otvárania

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail



SKRYTÉ ZÁRUBNě
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JAP 910
Skrytá zárubňa
Aktive 40/00
pre sklenené dvere 
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		 602	x	1970	 721	x	2029,5	 616	x	1970	
	 702	x	1970	 821	x	2029,5	 716	x	1970
	 802	x	1970	 921	x	2029,5	 816	x	1970	 8,	10,	12
	 902	x	1970	 1021	x	2029,5	 916	x	1970	
	 1002	x	1970	 1121	x	2029,5	 1016	x	1970	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre sklenené dvere výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	rozmery	
skleneného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
skleneného	

krídla

		 602	x	2100	 721	x	2159,5	 616	x	2100	
	 702	x	2100	 821	x	2159,5	 716	x	2100
	 802	x	2100	 921	x	2159,5	 816	x	2100	 8,	10,	12
	 902	x	2100	 1021	x	2159,5	 916	x	2100	
	 1002	x	2100	 1121	x	2159,5	 1016	x	2100	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 40/00 pre sklenené dvere výška 2100 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
skleneného	

krídla

štandardné	rozmery	
skleneného	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až  
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú  
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 40/00 pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové 
varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.



17

SKRYTÉ ZÁRUBNE

pravá zárubňa ľavá zárubňa

smer otvárania

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

Ponúkané kovanie:

• pánt Vertical • pánt Horizont • kľučka Magnetik bez zámku • kľučka Magnetik s WC zámkom

• protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický neregulovateľný M&T

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail

SkLENENÉ DVERE
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JAP 915
skrytá zárubňa

Aktive 25/15
pre drevené dvere 
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 602	x	1970	 724	x	2031	 626	x	1975	
	 702	x	1970	 824	x	2031	 726	x	1975
	 802	x	1970	 924	x	2031	 826	x	1975	 40
	 902	x	1970	 1024	x	2031	 926	x	1975	
	 1002	x	1970	 1124	x	2031	 1026	x	1975		

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre drevené dvere výška 1970 mm
čistý	priechod		

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	rozmery	
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

		 602	x	2100	 724	x	2161	 626	x	2105	
	 702	x	2100	 824	x	2161	 726	x	2105
	 802	x	2100	 924	x	2161	 826	x	2105	 40
	 902	x	2100	 1024	x	2161	 926	x	2105	
	 1002	x	2100	 1124	x	2161	 1026	x	2105	

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre drevené dvere výška 2100 mm
čistý	priechod		

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

štandardné	rozmery	
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až  
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú  
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť  
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 25/15 pre šírku priechodu 1250–2050 mm.
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C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

E – celková šírka zárubne

H – celková výška zárubne

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

smer otvárania

ľavá zárubňa pravá zárubňa

Ponúkané kovanie:

• pánt Tectus 240 • protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický 

neregulovateľný M&T • magnetický protiplech pre dvere Sapeli • magnetický protiplech skrátený 

pre dvere Sapeli • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC 

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail

DREVENÉ



SKRYTÉ ZÁRUBNě
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JAP 915
Skrytá zárubňa

Aktive 25/15
pre dvere MASTER
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		 602	x	1970	 724	x	2031	 626	x	1975	
	 702	x	1970	 824	x	2031	 726	x	1975
	 802	x	1970	 924	x	2031	 826	x	1975	 40
	 902	x	1970	 1024	x	2031	 926	x	1975	
	 1002	x	1970	 1124	x	2031	 1026	x	1975		

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre dvere Master výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

		 602	x	2100	 724	x	2161	 626	x	2105	
	 702	x	2100	 824	x	2161	 726	x	2105
	 802	x	2100	 924	x	2161	 826	x	2105	 40
	 902	x	2100	 1024	x	2161	 926	x	2105	
	 1002	x	2100	 1124	x	2161	 1026	x	2105	

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre dvere Master výška 2100 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1970, 2088, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až 
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú 
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 3 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 7 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

ľavá zárubňa pravá zárubňa

smer otvárania

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

Ponúkané kovanie:

• pánt Tectus 240 • protiplech magnetický regulovateľný M&T • protiplech magnetický 

neregulovateľný M&T • kľučka Minimal SNi brúsená • rozeta Minimal cylindrická, dózická, 

WC SNi brúsená • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail
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JAP 915
skrytá zárubňa

Aktive 25/15
pre sklenené dvere 
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 602	x	1970	 724	x	2031	 622	x	1970	
	 702	x	1970	 824	x	2031	 722	x	1970
	 802	x	1970	 924	x	2031	 822	x	1970	 8,	10,	12
	 902	x	1970	 1024	x	2031	 922	x	1970	
	 1002	x	1970	 1124	x	2031	 1022	x	1970	

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre sklenené dvere výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	rozmery	
skleneného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka
	skleneného	

krídla

		 602	x	2100	 724	x	2161	 622	x	2100	
	 702	x	2100	 824	x	2161	 722	x	2100
	 802	x	2100	 924	x	2161	 822	x	2100	 8,	10,	12
	 902	x	2100	 1024	x	2161	 922	x	2100	
	 1002	x	2100	 1124	x	2161	 1022	x	2100	

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBŇA AKTIVE 25/15 pre sklenené dvere výška 2100 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka
	skleneného	

krídla

štandardné	rozmery	
skleneného	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1970, 2088, 2100 a 2112 mm. Atypické rozmery od 1975 až 
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú 
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 10 mm.

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Aktive 25/15 pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové 
varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.
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Ponúkané kovanie:

• pánt Horizont • pánt Vertical • protiplech magnetický regulovateľný M&T

• kľučka Magnetik bez zámku • kľučka Magnetik s WC zámkom

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

ľavá zárubňa pravá zárubňa

smer otvárania

Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail

SkLENENÉ DVERE



SKRYTÉ ZÁRUBNě
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atypická realizácia Aktive
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EMOTiVE
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

Model Emotive

• priechod okolo dverí je ohraničený hliníkovým rámčekom o šírke 18 mm

• jeden typ zárubne pre otváranie dverí k sebe (klasické) aj od seba (reverzné)

• zárubňa je určená pre dvere o celkovej hrúbke 62 mm s polodrážkou 15 mm

• použitie pre SDK aj murivo

• model Emotive sa skladá zo zamurovaného a pohľadového rámu,  

 ktoré sú vyrobené z hliníkových profilov

• zárubňa je vybavená 2 pántmi (pre výšku dverí 2100 mm) a protiplechom,  

 ktorý v kombinácií so zámkom dverí umožňuje uzamykanie dverného krídla

• zárubňa je osadená tesnením z mäkčeného PVC pre bezhlukové zatvárenie dverí

• zárubne vyrábame aj bez nadpražia, alebo do šikmých podkrovných priestorov

• ponúkame výšku zárubne až do 3700 mm

• vyrábame atypické rozmery, ako šírkové tak aj výškové

• zárubne sú vyrábané v eloxovanom hliníku alebo v RAL farbách

• záruka na zárubne je 5 rokov

• výroba je v ČR a dodacia lehota je 2 až 3 týždne
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JAP 881
Skrytá zárubňa
Emotive 47/15

pre drevené dvere  
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 600	x	1970	 726	x	2033	 622	x	1975	
	 700	x	1970	 826	x	2033	 722	x	1975
	 800	x	1970	 926	x	2033	 822	x	1975	 62
	 900	x	1970	 1026	x	2033	 922	x	1975	
	 1000	x	1970	 1126	x	2033	 1022	x	1975		

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre drevené dvere výška 1970 mm
čistý	priechod		

po	osadení		
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	rozmery	
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka
	dverného	krídla	

–	polodrážkového

		 600	x	2100	 726	x	2163	 622	x	2105	
	 700	x	2100	 826	x	2163	 722	x	2105
	 800	x	2100	 926	x	2163	 822	x	2105	 62
	 900	x	2100	 1026	x	2163	 922	x	2105	
	 1000	x	2100	 1126	x	2163	 1022	x	2105	

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre drevené dvere výška 2100 mm
čistý	priechod		

po	osadení		
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka
	dverného	krídla	

–	polodrážkového

štandardné	rozmery	
dreveného	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1970, 1985, 2100 a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až 
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú 
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Emotive pre šírku priechodu 1250–2050 mm.
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Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail
C – šírka dverného krídla D – čistá priechodná šírka zárubne

L – výška dverného krídla J – čistá priechodná výška zárubne

DREVENÉ
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

Ponúkané kovanie:

• pánt Tectus 340 • pánt Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovateľný M&T

• protiplech magnetický neregulovateľný M&T • magnetický protiplech pre dvere Sapeli

• magnetický protiplech skrátený pre dvere Sapeli • nerezový protiplech vysoký 

• nerezový protiplech nízký • magnetický zámok cylindrický, dózický, WC 

smer otvárania

pravá zárubňa

ľavá zárubňa

ľavá zárubňa

pravá zárubňa
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JAP 881
Skrytá zárubňa
Emotive 47/15
pre dvere MASTER
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 600	x	1970	 726	x	2033	 622	x	1975	
	 700	x	1970	 826	x	2033	 722	x	1975
	 800	x	1970	 926	x	2033	 822	x	1975	 62
	 900	x	1970	 1026	x	2033	 922	x	1975	
	 1000	x	1970	 1126	x	2033	 1022	x	1975		

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre dvere Master výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

		 600	x	2100	 726	x	2163	 622	x	2105	
	 700	x	2100	 826	x	2163	 722	x	2105
	 800	x	2100	 926	x	2163	 822	x	2105	 62
	 900	x	2100	 1026	x	2163	 922	x	2105	
	 1000	x	2100	 1126	x	2163	 1022	x	2105	

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA Emotive 47/15 pre dvere Master výška 2100 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
dverného	krídla	

–	polodrážkového

štandardné	
rozmery	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1970, 1985, 2100 a 2115 mm. Atypické rozmery od 1975 až 
do 3700 mm. Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú 
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 4 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 6 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev
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Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail

C – šírka dverného krídla D – čistá priechodná šírka zárubne

L – výška dverného krídla J – čistá priechodná výška zárubne
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

smer otvárania

pravá zárubňa 

ľavá zárubňa

ľavá zárubňa

pravá zárubňa

Ponúkané kovanie:

• pánt Tectus 340 • pánt Ceam 1130 • protiplech magnetický regulovateľný M&T

• protiplech magnetický neregulovateľný M&T • magnetický zámok cylindrický, 

dózický alebo WC • kľučka Minimal SNi brúsená • rozeta Minimal cylindrická,  

dózická, WC SNi brúsená
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JAP 881
Skrytá zárubňa
Emotive 47/15

pre sklenené dvere
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

		 600	x	1970	 726	x	2033	 620	x	1970	
	 700	x	1970	 826	x	2033	 720	x	1970
	 800	x	1970	 926	x	2033	 820	x	1970	 8,10,12
	 900	x	1970	 1026	x	2033	 920	x	1970	
	 1000	x	1970	 1126	x	2033	 1020	x	1970		

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre sklenené dvere výška 1970 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

štandardné	rozmery	
skleneného	dverného	

krídla	C	x	L

hrúbka	
skleneného	

krídla

		 600	x	2100	 726	x	2163	 620	x	2100	
	 700	x	2100	 826	x	2163	 720	x	2100
	 800	x	2100	 926	x	2163	 820	x	2100	 8,10,12
	 900	x	2100	 1026	x	2163	 920	x	2100	
	 1000	x	2100	 1126	x	2163	 1020	x	2100	

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBŇA EMOTIVE 47/15 pre sklenené dvere výška 2100 mm
čistý	priechod	

po	osadení	
zárubne	D	x	J

celkové	rozmery	
otočnej	zárubne	

E	x	H*

hrúbka	
skleneného	

krídla

štandardné	rozmery	
skleneného	dverného	

krídla	C	x	L

Štandardný čistý priechod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozmery od 1975 až do 3700 mm. 
Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru do murovaných konštrukcií sú  
H + 10 mm x E + 20 mm. Pri suchej výstavbe zodpovedajú rozmerom E x H. Zárubňa je pri použití 
kotiev určená na dokončenú hrúbku priečky 125 mm a viac. Otvor je potrebné zabezpečiť 
prekladom – zárubňa nie je schopná prenášať zaťaženie.

medzera medzi zárubňou a dverným krídlom je 5 mm, medzera medzi podlahou a dverným krídlom je 10 mm

* vonkajší rozmer zárubne vrátane L kotiev

Ponúkame aj dvojkrídlovú variantu Emotive pre šírku priechodu 1250–2050 mm. Pre dvojkrídlové 
varianty je potrebné použiť kľučky s protikusom na sklo podľa ponuky katalógu sklenených stien.
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Ponúkané možnosti riešenia zárubní:

Detail
C – šírka dverného krídla D – čistá priechodná šírka zárubne

L – výška dverného krídla J – čistá priechodná výška zárubne

SkLENENÉ
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

Ponúkané kovanie:

• pánt FLAT • nerezový protiplech • kľučky podľa ponuky katalógu sklenených stien

smer otvárania

pravá zárubňa

ľavá zárubňa

ľavá zárubňa

pravá zárubňa
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MAGNETIK bez zámku (AL elox)
Z8000017

kľučka Fine (AL elox) 
ZLKHOP02

kľučka Minimal (SNi brúsená)
ZLKMINSNI

pánt Horizont (nerez/AL elox)
Z8010014

čipkový pánt SFS CAB SQUARE 
horný
Z8050090

čipkový pánt SFS CAB SQUARE 
dolný
Z8050090

pánt VERTICAL 
(nerez/AL elox)
T8010017

pánt FLAT (nerez)
Z8010005

MAGNETIK WC (AL alox)
Z8000018

kľučka Grande (AL alox)
ZLKHOP01

Ponúkané kovanie
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SKRYTÉ ZÁRUBNE

cylindrická rozeta Minimal
(SNi brúsená)  
ZROCYMIN02 

pánty SFS W-TEC 3D+
Z8050089

nerezový 
protiplech 
vysoký
MJPRNDD

protiplech
magnetický 
pre dvere 
Sapeli
ZPRMST

nerezový
protiplech nízky
MJPRNKS08
MJPRNKS10
MJPRNKS12

pánt Ceam 1130
ZPACEA

pánt TECTUS 340
ZPATEC340

pánty TECTUS 240
ZPATEC240

magnetický zámok 
cylindrický/dózický/
WC zámok
ZZAMT02/ ZZAMT03/
ZZAMT01

dózická rozeta Minimal
(SNi brúsená)  
ZRODOMIN03

WC rozeta Minimal
(SNi brúsená) 
ZROWCMIN01

protiplech 
magnetický 
regulovateľný
M&T 
ZPRMRZ01

protiplech 
magnetický 
neregulovateľný 
M&T
ZPRMNZ01

protiplech
magnetický 
skrátený 
ZPRMZK
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ZÁRUBNE SILENCE

45

Zárubne Silence

Ľahké hliníkové zárubne Silence sú určené výhradne pre sklenené dverné 

krídlo hrúbky 8–12 mm a tiež pre dodatočnú montáž do už hotového 

stavebného otvoru. Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo 

elox. Súčasťou dodávky je tesnenie v šedej farbe.
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ZÁRUBNE SILENCE

Zárubňový profil Silence L

Odľahčené riešenie pre celosklenené dvere 

Systém je vhodný pre montáž do priečky 

s hrúbkou skla 8–12 mm
Pohľadová šírka 28 mm, stavebná hĺbka 45 mm

Profil zárubne je vhodný pre bežné systémy kovania celosklenených dverí.

Napr. pánt Vertical a Horizont.

S pohľadovou šírkou 28 mm je zárubňový profil Silence L vhodný pre montáž do murovaného, 

sadrokartónového, dreveného alebo betónového stavebného otvoru, ktorý musí byť presný,  

rovný a pravouhlý.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere  

z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.
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ZÁRUBNE SILENCE

Zárubňový profil Silence Z

Odľahčené riešenie pre celosklenené dvere 

Systém je vhodný pre montáž na roh priečky  

s hrúbkou skla 8-12 mm
Pohľadová šírka 28 mm, stavebná hĺbka 45 mm

Profil zárubne je vhodný pre bežné systémy kovania celosklenených dverí.

Napr. pánt Vertical a Horizont.

S pohľadovou šírkou 28 mm je zárubňový profil Silence Z vhodný pre montáž na roh  

z murovaného, sadrokartónového, dreveného alebo betónového stavebného otvoru,  

ktorý musí byť presný, rovný a pravouhlý.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere 

z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.
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ZÁRUBNE SILENCE

Zárubňový profil Silence H

Optimálne riešenie pre celosklenené steny

Systém hliníkových zárubní je vhodný  

pre montáž do sklenenej steny s hrúbkou  

skla 8–12 mm
Pohľadová šírka 45 mm, stavebná hĺbka 45 mm

Pre privátne i komerčné priestory je ideálnym riešením systém zárubní Silence H.

S pohľadovou šírkou len 45 mm a stavebnou hĺbkou 45 mm je tento odľahčený systém  

zárubní koncipovaný špeciálne pre montáž do sklenenej steny.

Pri použití zárubní Silence H sa uzatvorí medzera okolo celosklenených dverí,  

čím dochádza k zníženiu prieniku hluku a prachu.

Zárubňa je z hliníku, vzhľad kartáčovaná nerez alebo elox.

K zárubni je dodávané tesnenie v šedej farbe, ideálne pre celosklenené dvere  

z tvrdeného skla o hrúbke 8–12 mm.
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ZÁRUBNE DYNAMIK
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Zárubňa Dynamik

Dodatočne zostaviteľná hliníková zárubňa obložkového typu pre steny  

hrúbky 85–210 mm alebo na roh stavebného otvoru najmä pre steny hrubšie  

ako 210 mm. Vyrobená je z eloxovaného hliníka alebo v RAL farbách.  

Táto zárubňa je vhodná do komerčných priestorov alebo do vlhkého prostredia 

a je určená pre bezpolodrážkové dvere hrúbky 40 mm (drevené alebo dvere 

Master) alebo pre celosklenené dvere.

Dynamik pre steny hrúbky 85–210 mm

Dynamik pre steny hrúbky nad 210 mm

Dynamik pre steny hrúbky 85–210 mm

Dynamik pre steny hrúbky nad 210 mm
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AlfA gAmA kAppA

lAmbdA omegA sigmA TAu ypsilon

beTA delTA epsilon ÉTA

Ponúkané typy riešení zárubní Dynamik:

C – šírka dverného krídla

L – výška dverného krídla

D – čistá priechodná šírka zárubne

J – čistá priechodná výška zárubne

pravá zárubňa ľavá zárubňa

smer otvárania

Detail
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