VCHODOVÉ DVEŘE

HERSE

dveře, které otevíráš

NEPRŮZVUČNOST

32dB

VCHODOVÉ DVEŘE

■■horní 3-bodový zámek

■■čepy proti vysazení

■■dolní 3-bodový zámek

■■křídlo 46 mm
s ocelovou výztuhou
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HERSE
VCHODOVÉ DVEŘE
FINISH, GREKO
TWIN

www.erkado.cz

4000,-/ 4840,-/ 4600,-*
6000,-/ 7260,-/ 6900,-*
NEPRŮZVUČNOST

32dB

■■INFORMACE
Dveře Herse jsou určené pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře
Dveře HERSE s zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost
Rw = 32 dB. lze osadit do původní kovové zárubně
■■KONSTRUKCE
– masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
– zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
– tloušťka křídla 46 mm
– doplňkové těsnění v křídle
■■POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou folie FINISH, 3D GREKO nebo strukturované
lamino TWIN
■■KOVÁNÍ
– tři stříbrné panty
– dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na
cylindrickou vložku, cena je stejná)
– tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)
■■PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru
pro kukátko) 
150,-/ 182,-/ 173,-*
dubový prah s těsněním 8, 10, 12, 14 cm


500,-/ 605,-/ 575,-*

■■KOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 52

VCHODOVÉ DVEŘE

■■TŘÍBODOVÝ
ZÁMEK
■■KUKÁTKO

■■ŘEZ KŘÍDLA HERSE

doplňkové těsnění
v křídle
zaoblená hrana

zesílení:
masivní ocelová výztuha s
tloušťkou 5 mm.

plná deska
homalight

■■DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

TECHNOLOGIE

SOFT TWIN

80
OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

90

BÍLÝ TWIN

TECHNOLOGIE

SOFT

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.
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HERSE LUX

dveře, které otevíráš

VCHODOVÉ DVEŘE
FINISH, GREKO
TWIN

5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
7000,-/ 8470,-/ 8050,-*
NEPRŮZVUČNOST

32dB

HERSE LUX 4

HERSE LUX 1

HERSE LUX 2

HERSE LUX 3

HERSE LUX 4

HERSE LUX 5

HERSE LUX 6

VCHODOVÉ DVEŘE

■■INFORMACE
Dveře Herse jsou určené pro veřejné budovy i soukromé byty jako
vnitřní vchodové dveře
Dveře HERSE s zárubní s těsněním a dubovým prahem mají
vzduchovou neprůzvučnost Rw = 32 dB. lze osadit do původní
kovové zárubně

■■Náhledové výkresy technických detailů stejné jako u modelu
HERSE (předchozí stránka)
■■PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru
pro kukátko) 
150,-/ 182,-/ 173,-*

■■KONSTRUKCE
– masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
– zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
– tloušťka křídla 46 mm
– doplňkové těsnění v křídle

dubový prah s těsněním 8, 10, 12, 14 cm


500,-/ 605,-/ 575,-*

■■KOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 52

■■POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou folie FINISH, 3D GREKO nebo
strukturované lamino TWIN
– hliníkové lišty po obou stranách křídla
■■KOVÁNÍ
– tři stříbrné panty
– dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s
dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
– tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez
čepů, cena je stejná)

■■DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

TECHNOLOGIE

SOFT TWIN

80
OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

90

BÍLÝ TWIN

TECHNOLOGIE

SOFT
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* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

HERSE MAX

NEPRŮZVUČNOST

NOVINKA

32dB

VCHODOVÉ DVEŘE

7000,-/ 8470,-/ 8050,-*

HERSE MAX 1

HERSE MAX 2

HERSE MAX 3

HERSE MAX 4

HERSE MAX 5

HERSE MAX 6

HERSE MAX 7

HERSE MAX 8

HERSE MAX 9

HERSE MAX 10

HERSE MAX 11

HERSE MAX 12

HERSE MAX 13

HERSE MAX 14

■■INFORMACE
Dveře Herse jsou určené pro veřejné budovy i soukromé byty jako
vnitřní vchodové dveře
Dveře HERSE s zárubní s těsněním a dubovým prahem mají
vzduchovou neprůzvučnost Rw = 32 dB. lze osadit do původní
kovové zárubně
■■KONSTRUKCE
– masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
– stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
– zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
– tloušťka křídla 46 mm
– doplňkové těsnění v křídle

■■Náhledové výkresy technických detailů stejné jako u modelu
HERSE (předchozí stránka)
■■PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru
pro kukátko) 
150,-/ 182,-/ 173,-*
dubový prah s těsněním 8, 10, 12, 14 cm


500,-/ 605,-/ 575,-*

■■KOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 52

■■POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
– ozdobné frézování dveřního křídla
■■KOVÁNÍ
– tři stříbrné panty
– dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s
dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
– tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez
čepů, cena je stejná)

■■DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

TECHNOLOGIE

SOFT TWIN

80
OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

90

BÍLÝ TWIN

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.
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VCHODOVÉ DVEŘE

TWIN

www.erkado.cz

EI 30 DP3
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

dveře, které otevíráš

■■INFORMACE
Protipožární dveře jsou určené pro veřejné budovy i soukromé byty jako
vnitřní vchodové dveře
Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.
Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě.
■■KONSTRUKCE
– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností
■■POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
– povrchy fólie FINISH a CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu
řady dveří STANDARD a STILE, TWIN
■■KOVÁNÍ
– tři stříbrné závěsy šroubovací
– protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm
■■ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
EW – požárně odolné
S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné
30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem
DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí
■■PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)

150,-/ 182,-/ 173,-*
stránka 52

ostatní kování 

protipožární ocelová zárubeň s těsněním (antikorozní základní barva )
„60”, „70”, „80”, „90”
1600,-/ 1936,-/ 1840,-*
„100”, „110”, „125”, „145”, „165”, „185”
1800,-/ 2178,-/ 2070,-*
protipožární ocelová zárubeň s těsněním (prášková barva Komaxit, RAL)

2600,-/ 3146,-/ 2990,-*

VCHODOVÉ DVEŘE

EI 30 DP3
■■PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNÍ
YHKT

kouřotěsnost
k neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno
objednat speciální práh s těsněním nebo padací lištu

600,-/ 726,-/ 690,-*

dubový práh s těsněním 

500,-/ 605,-/ 575,-*

ŠÍŘKA DVEŘÍ

■■DOSTUPNÉ PROVEDENÍ ■■DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL
60

70

80

90
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„60”, „70”

CPL
3500,-/ 4235,-/ 4025,-*

„80”, „90”

3000,-/ 3630,-/ 3450,-*

3800,-/ 4598,-/ 4370,-*

„100”

4400,-/ 5324,-/ 5060,-*

5200,-/ 6292,-/ 5980,-*

„110”

3800,-/ 4598,-/ 4370,-*

4600,-/ 5566,-/ 5290,-*

„125”, „145”

5200,-/ 6292,-/ 5980,-*

6800,-/ 8228,-/ 7820,-*

„165”, „185”

6000,-/ 7260,-/ 6900,-*

7400,-/ 8954,-/ 8510,-*

DUB FINISH

BUK FINISH

DUB FINISH

BÍLÁ CPL

ŠEDÁ CPL

7-15

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
15-25
25-35
35-45

45-55

FINISH

5200,-/ 6292,- 5400,-/6534,- 5600,-/ 6776,- 5800,-/ 7018,- 6000,-/ 7260,/ 5980,-*
/ 6210,-*
/ 6440,-*
/ 6670,-*
/ 6900,-*

CPL

5600,-/ 6776,- 5800,-/7018,- 6000,-/ 7260,- 6200,-/ 7502,- 6400,-/ 7744,/ 6440,-*
/ 6670,-*
/ 6900,-*
/ 7130,-*
/ 7360,-*

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi,
regulace zárubní je +15mm.
Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka
stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.
Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře
80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

TECHNOLOGIE

STANDARD

BUK FINISH

110

CENA
FINISH
2700,-/ 3267,-/ 3105,-*

Tloušt’ka zdi /
Povrch

T= 75, 100, 125, 150 mm

DD

1000,-/ 1210,-/ 1150,-*

padací lišta

SHKT

JAVOR CPL

BUK CPL

DUB CPL

TŘEŠEŇ CPL

OLŠE CPL

OŘECH CPL

WENGE CPL

SONOMA CPL

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.
OŘECH CPL
OLŠE CPL
BÍLÁ CPL
WENGE CPL SONOMA CPL
JAVOR CPL
TŘEŠEŇ CPL
ŠEDÁ CPL
BUK CPL
DUB CPL

BT2 A BT3

www.erkado.cz

VCHODOVÉ DVEŘE

■■INFORMACE
– bezpečnostní třída 2
– protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
– zvuková neprůzvučnost Rw = 31 dB

■■BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2
FINISH
CPL

8500,-/ 10285,-/ 9775,-*
9500,-/ 11495,-/ 10925,-*

■■KONSTRUKCE
– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností
■■POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
– povrchy fólie FINISH a CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu
řady dveří STANDARD a STILE, TWIN
■■KOVÁNÍ
– pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
– tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
– tříbodový zámek s roztečí 90 mm
■■ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

■■BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3
CPL

■■INFORMACE
– bezpečnostní třída 3
– protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
– zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

11000,-/ 13310,-/ 12650,-*

VCHODOVÉ DVEŘE

■■KONSTRUKCE
– masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
– speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž nebo ocelové pláto
■■POVRCHOVÁ ÚPRAVA
– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou CPL laminát
– povrchy CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří
STANDARD a STILE
■■KOVÁNÍ
– pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 6 ks
– tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
– tříbodový zámek s roztečí 72 mm
– mechanismus pro dodatečné seřízení dveří
■■PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
150,-/ 182,-/ 173,-*

kukátko 

stránka 52

ostatní kování 
Montáž bezpečnostních dveří lze provádět do
ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat
s naším technikem). Montáž bezpečnostních
uzávěrů musí provádět pouze výrobce nebo
jím proškolené firmy.

bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (prášková barva Komaxit, RAL)

4500,-/ 5445,-/ 5175,-*
kouřotěsnost
k neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno
objednat speciální práh s těsněním nebo padací lištu

600,-/ 726,-/ 690,-*

dubový práh s těsněním 

500,-/ 605,-/ 575,-*
1000,-/ 1210,-/ 1150,-*

padací lišta
TECHNOLOGIE

■■DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

STANDARD

80
BUK FINISH

DUB FINISH

BÍLÁ CPL

ŠEDÁ CPL

JAVOR CPL

BUK CPL

DUB CPL

TŘEŠEŇ CPL

90

OLŠE CPL

OŘECH CPL

WENGE CPL

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

SONOMA CPL
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