POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘNÍCH KŘÍDEL MASONITE CZ
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Pouze pro dveře série MASONITE CLASSIC DEKOR (PVC)
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VYSVĚTLIVKY
Popisy povrchových úprav dveřních křídel Masonite CZ
Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm
s vysokou odolností proti poškození,
vyznačující se snadnou údržbou
a vysokou životností.
Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické
barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.
Fólie s velmi dobrými estetickými vlastnostmi, imitující
přirozenou strukturu dřeva. Vyznačuje se vysokou
odolností proti oděru.
Fólie tloušťky 0,2 mm nabízená v dekorech dřeva, která
dokonale kopíruje a zvýrazňuje profily na dveřních křídlech.
Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou.
Dveřní křídla standardně lakovaná bílou barvou v odstínu
RAL 9003. Nabízíme i možnost nástřiku jiným odstínem
ze vzorníku RAL.
Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL
laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku.
Má vysokou životnost a odolnost.

Popisy konečných úprav hran dveřních křídel Masonite CZ
Dveře s polodrážkou jsou nejčastějším a nejpoužívanějším
typem provedení dveřního křídla. Tyto dveře mají po
svém obvodě (kromě prahové části) vyfrézovanou
charakteristickou tzv. polodrážku.
Tyto dveře se také nazývají falcované.
Dveře bez polodrážky se pro své výhody aktuálně
dostávají v popularitě do popředí. Tyto dveře nemají po
svém obvodě žádnou tzv. polodrážku a to jim při zavření
umožňuje být v jedné rovině s obložkovou zárubní. Dveřní
uzávěr poté nevystupuje tolik do prostoru. Tyto dveře
se také nazývají bezfalcové. Tato úprava se využívá i pro
dveře posuvné.
Popisy základních výplní dveřních křídel Masonite CZ
Nejběžněji využívaná výplň interiérových dveří.
Jedná se o tvrzený vrstvený papír ve tvaru včelích pláství
(šestiúhelníků) s průměrem tzv. oka 25 mm.
Jedná se o dutinovou výtlačně lisovanou dřevotřískovou
desku o objemové hmotnosti 300 kg/m3. Dveře s touto
výplní se vyznačují vyšší tuhostí a mechanickou odolností,
než s výplní voštinovou. Současně je dřevotřísková výplň,
ve srovnání s výplní voštinovou, odolnější vůči průniku
tepla a hluku.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň je nedílnou součástí dveřního uzávěru
a stejně jako dveřní křídlo je významným
designovým prvkem interiéru.
Obložkové zárubně jsou dodávány ve
stejném dekoru jako dveřní křídlo. Obložková
dřevěná zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní
dřevotřískové desky, která je frézovaná do
požadovaných tvarů, rozměrů a pokryta
povrchovou úpravou dle nabídky Masonite
CZ. Z hlediska estetického je standardně na výběr obložková zárubeň
pro klasické dveře s polodrážkou, nebo pro dveře bezpolodrážkové
(bezfalcové), jejichž hlavní předností je to, že po zavření je dveřní
křídlo v jedné rovině s obložkou. Obložkové zárubně s polodrážkou
jsou nejpoužívanějším typem obložkových zárubní a jsou určeny pro
obložení zdi od tloušťky 80 mm (na poptání lze nabídnout pro zeď od
tloušťky 60 mm). Bezfalcová obložková zárubeň se skrytými závěsy je
určena pro zeď od tloušťky 100 mm. Obložková zárubeň je vhodná do
klasického zdiva i sádrokartonu. Standardně je vybavena třemi závěsy,
těsněním a protiplechem. Standardní šířka záklopů obložky je 60 mm
(na poptání lze nabídnout také záklopy o šířce 85 mm).
Další varianty: protipožární obložková zárubeň s polodrážkou,
průchozí (slepá) obložková zárubeň a obložková zárubeň tzv. na tupo.

OKZ 60 mm - obklad kovové zárubně se
záklopovou obložkou šířky 60 mm je určen
pro obklad standardních kovových zárubní.
Tento typ zárubně se do průchozího otvoru
usazuje kolem původní kovové zárubně
a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých
bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí
přímo na míru danému stavebnímu otvoru a
je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn. OKZ
lze osadit standardními dveřmi, pokud je obkládaná zárubeň
v souladu s ČSN a přesně zazděná v tolerancích pro OKZ.
OKZ 85 mm - obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky
85 mm nachází své uplatnění především v panelových domech, kde
byly montovány tzv. kovové zárubně „s nosem“. Ty totiž na rozdíl od
standardních kovových zárubní vyžadují záklopovou obložku šířky
85 mm. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru
a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn.
Povrchová úprava: CPL laminát, kašírovací fólie, 3D polypropylen.
Lze dodat tzv. průchozí obklad kovové zárubně (bez kování
k osazení dveří). Vyplněný zaměřovací protokol je nezbytnou součástí
objednávky. Doporučujeme, aby zaměření původní kovové zárubně
a následnou montáž prováděl kvalifikovaný odborník.
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Pozn: U bezpečnostního kování je
třeba určit orientaci levá/pravá.
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INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE
PLNÉ - bez prosklení. Dodávají se ve všech
povrchových úpravách s možností voštinové
i dřevotřískové dveřní výplně.
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.
PROSKLENÉ –s prosklením 1/3, 2/3, 3/4, Linea. Dveře se dodávají ve všech povrchových
úpravách s možností voštinové i dřevotřískové dveřní výplně. U dveří s prosklením 3/4 se dodává
standardně dřevotřísková dveřní výplň.
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.
VERTIKA, VERTIKUS - dveře s prosklením nebo panelem. Standardně osazeno sklem pískovaným.
Dodávají se ve všech povrchových úpravách s možností voštinové i dřevotřískové dveřní výplně.
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.
DOMINANT, PANORAMA, SUPERIOR - dveře s prosklením nebo panelem (možnost pouze
u dveří Dominant). Standardně osazeno sklem satinovaným. Dodávají se s dřevotřískovou výplní
a v povrchových úpravách CPL laminát, kašírovací fólie, 3D polypropylen.
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.
QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE - dveře s prosklením nebo panelem. Standardně osazeno
sklem satinovaným. Dodávají se s voštinovou i dřevotřískovou výplní a v povrchových úpravách
CPL laminát, kašírovací fólie, 3D polypropylen.
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.
ALU II., III., IV., ALU VERTIKA, ALU LINEA - Do povrchu dveřního křídla jsou vsazené hliníkové
broušené lišty o šíři 10 mm a tloušťce 2 mm. Zasklívací rámeček u dveří typu ALU Vertika
a ALU Linea je potažen hliníkovou fólií. Standardně je použito satinované sklo. Dodávají se
s dřevotřískovou výplní a v povrchové úpravě CPL laminát.
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

NOVINKA!
CPL DELUXE
dub halifax

Poznámky: Povrch HPL se dodává
pouze ke dveřím PLNÝM s polodrážkou
a dřevotřískovou výplní. Ke všem
uvedeným dveřím se dodávají obložkové
dřevěné zárubně ve stejném dezénu.
(Kromě HPL povrchu).
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INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE
DELUXE

bez polodrážky

skryté panty
bezfalcové dveře ALU IV

Bezfalcové neboli bezpolodrážkové otočné
interiérové dveře jsou elegantní a moderní řešení,
kdy dveře po zavření do příslušné dřevěné
obložkové zárubně vytvoří rovinu s obložkou,
která vystupuje do prostoru pouze o 16 mm. Po
zavření dveří nejsou viditelné panty (jsou tzv.
skryté). Tyto skryté panty jsou viditelné pouze
při otevření dveří a jsou nastavitelné ve třech
směrech, aby spára mezi dveřmi a zárubní byla
po celém obvodě souměrná. Tyto dveře se osazují

buď klasickým mechanickým zámkem, nebo
magnetickým zámkem a dvěma kusy skrytých
pantů. Stavební otvor pro obložkovou dřevěnou
zárubeň s bezfalcovými dveřmi je standardní dle
tabulky rozměrů.
Dostupné typy dveří v bezfalcové variantě: celá
kategorie hladkých (kromě HPL) a profilovaných
(kromě PVC dřevodekorů) dveří v jednokřídlé
variantě (dvoukřídlé na poptání).

www.masonite.cz

INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ - série QUATRO

Povrchová úprava dveří: Lisované hladké HDF
(dřevovláknité) desky se specifickým prolisem
(výroba Masonite). Dveřní profilovaná křídla jsou
nastříkaná bílou UV barvou v odstínu RAL 9003.
Možnost dalších RAL odstínů a bílé PUR barvy
za příplatek.
Zasklívání: Rámečky jsou vyrobeny z MDF
materiálu. Standardně zaskleno satinovaným sklem.
U prosklení typu Linea a Vertika možnost osazení
rámečku s ALU fólií za příplatek.
Příslušenství v ceně: Dveře jsou standardně opatřeny
dozickým zámkem a třemi závěsy.
Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF nebo ze smrkového masivu
oboustranně opláštěn profilovanými HDF deskami. Dveřní výplň
dle výběru z nabídky.
Tloušťka dveří: 39 mm
Rozteč zámku: 72 mm
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou, bez polodrážky,
posuvné, protipožární (u varianty
s polodrážkou a bez prosklení).

QUATRO plné

QUATRO Linea

QUATRO Vertika

DAKOTA

DAKOTA sklo

OREGON

OREGON sklo

MONTANA

MONTANA sklo

BORDEAUX

BORDEAUX
Vertika

INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ - série MASONITE CLASSIC

Povrchová úprava dveří: Lisované texturované
HDF (dřevovláknité) desky se specifickým
prolisem (výroba Masonite). S nástřikem bílé
UV barvy v odstínu RAL 9003 nebo potažené

hladkou PVC fólií v dekorech dřeva.

Zasklívání: Rámečky jsou vyrobeny z MDF
materiálu. Standardně osazeno sklem kůra čirá.
(U série dveří Masonite classic bílá pór lze na
požádání osadit sklem kůra bronz.)
Příslušenství v ceně: Dveře jsou opatřeny
standardně dozickým zámkem a třemi závěsy.
Konstrukce dveří: Dveřní rám z MDF oboustranně
opláštěn profilovanými HDF deskami s texturou
dřeva. Dveřní výplň voština.
Tloušťka dveří: 39 mm
Rozteč zámku: 72 mm
Varianty: jednokřídlé, dvoukřídlé, s polodrážkou,
bez polodrážky, posuvné, protipožární (u varianty
s polodrážkou a bez prosklení).

SOCRATES

OCTAVIANUS

CLAUDIUS

ACHILLES

ODYSSEUS

AULIDA

ELIDA

TROJA

Možnost protipožárního provedení

HECTOR

www.masonite.cz

INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE

Konstrukce dveří:
Základem dveřního křídla
je pevná stabilní celistvá
konstrukce z rámových
prvků, do kterých jsou
vsazena skla (typ SKLO)
nebo panely (typ PANEL).
Rám i panely jsou tvořeny
z MDF materiálu. Povrchová
úprava - kašírovací fólie.
Dekory: dub šedý, ořech
rustikální, dub sonoma,
borovice bělená.
Typ použitého skla:
satinované.
Dostupné rozměry: Dodávány pouze v jednokřídlé variantě
(otočné i posuvné).
Jmenovité rozměry: 60, 70, 80, 90 cm / 197 cm (šířky/výška).
Rozteč zámku: 72 mm.
Příslušenství v ceně: Rámové dveře v otočné variantě jsou
standardně osazeny dozickým zámkem a třemi dveřními závěsy
(panty). Vložkový FAB nebo WC zámek je možno doobjednat
zvlášť a vyměnit u rámových dveří na místě, bez dodatečných
úprav dveří. U dveří v posuvné variantě je dodávána pouze oválná
mušle bez zámku.

panel

BRITANNIA sklo

panel

VICTORIA sklo

panel

CALEDONIA sklo

panel

HIBERNIA sklo

POSUVNÉ DVEŘE
DELUXE

POSUVNÉ DVEŘE DO
POUZDRA - tato úprava

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

je možná na všech námi
nabízených modelech
dveřních křídel (kromě dveří
SPECIÁLNÍCH) a povrchových
úpravách (kromě HPL povrchu).
Min. šíře dokončené SDK příčky
včetně pouzdra pro prosklené
varianty dveřního křídla je
12,5 cm. Pro dveře hladké bez
prosklení je min. šíře dokončené
SDK příčky včetně pouzdra
10 cm. Pouzdra nejsou součástí
nabídky Masonite CZ.

POSUVNÉ DVEŘE
S GARNÝŽÍ - tato úprava

je možná na všech námi
nabízených modelech
dveřních křídel (kromě
dveří SPECIÁLNÍCH)
a povrchových úpravách
(kromě HPL povrchu).
Garnýž, dorazový hranol
i zárubeň se dodávají
ve stejném dezénu
jako dveřní křídlo. Možnost
tichého dorazu a kartáčků
za příplatek.

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem
a dokonalým provedením ve všech detailech.
Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu.
Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím systémem při
dojezdu v obou směrech, který se stará o tichý a plynulý dojezd
dveřního křídla. Dveře dodáváme pouze o výšce 211,5 cm v plné
hladké variantě s voštinovou dveřní výplní a povrchem CPL laminát.
Povrchová úprava lišty: stříbrný matný hliník a černý mat

Možnosti kování k posuvným dveřím
MUŠLE
ENTERO WC
matný nikl SNi

MUŠLE
ENTERO
nikl SNi

Lze i jako uzamykatelná
varianta (WC FAB)

MUŠLE
HRANATÁ
broušená
nerez

MUŠLE
OVÁLNÁ
broušený
chrom

MUŠLE
MINIMAL
matný nikl
SNi

MUŠLE
MINIMAL
SNi,
WC klíč

MUŠLE
MUŠLE
MINIMAL MINIMAL
TIN-K
TIN-K,
WC klíč

INTERIÉROVÉ DVEŘE - SPECIÁLNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
LUME EXTRA - jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové protipožární
dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové
nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída
požární odolnosti EI1 30 C0-C4 / DP3. Deklarace vzduchové
neprůzvučnosti 27-28 dB.
Povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D polypropylen, kašírovací fólie.
LUME EXTRA Profil - jednokřídlé a dvoukřídlé interiérové

protipožární dřevěné plné profilované otočné dveře s polodrážkou
osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni.
Deklarovaná třída požární odolnosti EW 30 C0-C4 / DP3. Konkrétně
se jedná o požární dveře typu Claudius, Troja, Odysseus, Quatro,
Dakota, Montana, Oregon, Bordeaux.
Povrchová úprava: nástřik bílou UV barvou nebo PVC fólií.

LUME EXTRA Acoustic - jednokřídlé interiérové protipožární
dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou osazené
v ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubni s těsněním.
Deklarovaná třída požární odolnosti EI1 30 C0-C4 / DP3. Deklarace
vzduchové neprůzvučnosti 34-35 dB.
Požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou.
Povrchová úprava: CPL laminát.
LUME EXTRA Smoke - jednokřídlé interiérové protipožární

a kouřotěsné dřevěné plné hladké otočné dveře s polodrážkou
pro osazení do ocelové zárubně s těsněním (PVC nebo silikonové
- profil H2161 Fatra nebo F3 Elastoplast). Deklarovaná třída
požární odolnosti EI1 30 C0-C4 / DP3 a třída kouřotěsnosti
Sa/S200. Dveře osazeny padací prahovou lištou. Deklarace vzduchové
neprůzvučnosti 27-28 dB. Povrchová úprava: HPL, CPL laminát,
3D polypropylen, kašírovací fólie.

Prosklené protipožární dveře - jednokřídlé a dvoukřídlé
interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika,
Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené v ocelové nebo
dřevěné obložkové protipožární zárubni. Deklarovaná třída požární
odolnosti EI 30 - C nebo EW 30 - C. Povrchová úprava: CPL laminát.
Všechny výše uvedené typy protipožárních dveří jsou vhodné jako
vstupní dveře do bytu. Lze osadit dveřním kukátkem.
Certifikáty, prohlášení a bližší informace naleznete na www.masonite.cz.
Montáž požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) musí být provedena
oprávněnou osobou výrobcem.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
B2

LUME EXTRA Safety - jednokřídlé
interiérové protipožární dřevěné plné
hladké otočné dveře s polodrážkou
osazené v ocelové zárubni.
Bezpečnostní třída RC2. Dveře
s odolností proti vloupání třídy RC2 je
možné montovat do stávající ocelové
zárubně při splnění určitých podmínek
zárubně a zazdění. Deklarovaná třída
požární odolnosti EI2 30 C0-C4 / DP3.
Deklarace vzduchové neprůzvučnosti
27-28 dB. Ke dveřím dodáváme
ocelovou zárubeň B2.
Povrchová úprava: CPL laminát.
LUME EXTRA Safety Acoustic - bezpečnostní protipožární dveře
LUME EXTRA Safety s deklarovanou vzduchovou neprůzvučností
při osazení do zárubně B2 s těsněním, padací prahovou lištou nebo
dřevěným prahem s těsněním 34-35 dB.
Povrchová úprava: CPL laminát.

B3

Jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plné hladké otočné
dveře s polodrážkou osazené v ocelové zárubni B3. Bezpečnostní
třída RC3. Dveře s odolností proti vloupání třídy RC3 je nutno
montovat do ocelové zárubně B3. Deklarovaná třída požární
odolnosti EI2 30 C0-C4 / DP3. Deklarace vzduchové neprůzvučnosti
při osazení do ocelové zárubně B3 a padací lištou 30dB. Ke dveřím
dodáváme ocelovou zárubeň B3.
Povrchová úprava: CPL laminát.
Všechny výše uvedené typy bezpečnostních dveří jsou vhodné jako
vstupní dveře do bytu. Certifikáty, prohlášení a bližší informace naleznete
na www.masonite.cz.
Montáž požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) musí být provedena
oprávněnou osobou výrobcem.

AQUA DVEŘE

KLIMA DVEŘE

ABS

deska

Jednokřídlé interiérové plné hladké otočné dveře s polodrážkou.
Vhodné do prostoru, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky
(teplota a relativní vlhkost vzduchu).
Nejčastější uplatnění tyto dveře nacházejí mezi vytápěnou
a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba, byt/koupelna).
Dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu
vlhkosti do křídla.
Vhodné k osazení do ocelové zárubně.
Povrchová úprava: CPL laminát.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
Jednokřídlé interiérové plné hladké otočné dveře s polodrážkou,
které jsou zkoušeny a vyhodnoceny dle ČSN EN ISO 717-1
a hodnoceny na tzv. vzduchovou neprůzvučnost.
Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním
(není součástí nabídky Masonite CZ) nebo padací prahovou lištou.
V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní
a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován
jako protihlukový.
Vážená neprůzvučnost: 35 - 38 dB (podle typu zárubně a utěsnění
prahové spáry).
Povrchová úprava: CPL laminát.

Aqua Extrem

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře jsou speciálně
vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény,
průmyslové provozy aj.). Odolnost dveří je zajištěna hlavně pomocí
ABS opláštěním o tloušťce 2 mm. Rám dveří tvoří plastový hranol
s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska. Voděodolné otočné dveře
s polodrážkou, vhodné pro osazení do ocelové zárubně s těsněním
nebo do voděodolné obložkové zárubně AQUA. Možností je
i protipožární model dveří (EI 30, Rw 32 dB) nebo model s úpravou
Klima III do místností s výkyvem teplot.
Jedinečný produkt ve své třídě, který nachází své uplatnění na
místech vyžadující voděodolnost a nárazuvzdornost. Produkt lze
vyrábět sériově i v široké škále atypů.
Příslušenství v ceně: dozický zámek s roztečí 72 mm a třemi
poniklovanými panty (za příplatek nerezovými). Zámek je povrchově
ošetřen dvougeneračním zinkováním pro vysokou zátěž.
Prosklení: Nerozbitné plexisklo čiré/mléčné o síle 4 mm.
Barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024
antracit, PVC fólie (dub zlatý a dub rustik). Možnost nástřiku
v dalších odstínech RAL za příplatek.

Vysvětlivky:
- protipožární,
- klima,

- bezpečnostní,

- kouřotěsné,

- protihlukové,

- vstupní dveře
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