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Specifikace našich výrobků 
 
Rám dveřního křídla (příp. zárubně) tvoří dřevěný hranol o výrobní vlhkosti dřeva 10 ± 2 %, opláštěný 
deskou z dřeva, krájenou dýhou nebo vysokotlakým laminátem. Sklo v křídle je vyrobeno požárního 
nebo požárně izolačního skla. Výplň dveřního křídla tvoří MDF deska nebo požární výplň ve stejné 
tloušťce jako obvodový rám. Povrchová úprava může být v několika variantách, a to PUR lak, nástřik 
RAL, deska HPL nebo CPL (dvě poslední jsou bez povrchové úpravy, povrch zajištuje výrobce těchto 
plášťů). 
Mezi kování výrobku patří požární zadlabací zámek, ocelové závěsy, klika se štíty, samozavírač, 
panikové kování; pro dvoukřídlové dveře ocelový zapadací plech, ocelové zástrče nebo dle požadavků 
koordinátor zavírání dveřních křídel.  
Kouřotěsné dveře obsahují pásku, které je umístěna v drážce křídla. 
Kouřotěsné a neprůzvučné dveře obsahují padací práh.  
 Protipožární dveře a zárubně jsou označeny štítkem, kde jsou údaje o vlastnostech tohoto výrobku. 
Veškeré výrobky lze vyrobit v požárním a nepožárním provedení. 
 
-Celodřevěné dveře – jsou vyrobeny z masivního dřeva s vlhkostí 8-12%. V průběhu jejich používání, v 
místnostech, ve kterých jsou instalovány, dochází při změnách relativní vlhkost vzduchu také ke 
změnám vlhkosti dřeva, a to převážně v zimě při zapnutí centrálního topení (velké snížení relativní 
vlhkosti vzduchu). Proto se u kazetových dveří může vyskytnout mírné zabarvení (světlý pásek) v 
napojení mezi kazetou a vlysem. Tato skutečnost není způsobena vadou, ale hygroskopickými 
vlastnostmi dřeva a nemá to vliv na funkčnost a stálost dveří. 
- Optický efekt odbarvení a nerovnosti v barevnosti dveří vyplývají z přirozených vlastností dřeva. Dává 
to dveřím neopakovatelný charakter a odlišnost od jakýchkoliv umělých materiálů. 
 
 Dýhované dveře – dýha je přírodní materiál a mírné barevnostní odchylky jsou přirozenou vlastností 
dýhy a nelze tuto vlastnost reklamovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 


