
Katalóg
- Interiérových dverí
- Laminátových a kompozitných podláh
- Plastových okien a dverí

do 3 dní



INTERIÉROVÉ DVERE

OTVÁRANIE DVERÍ
Otváranie dverí určíte podľa strany pántov. 
Postavte sa k dverám tak, aby sa otvárali 
smerom k Vám. 

Ak sú pánty naľavo, dvere sú ĽAVÉ. 
Ak sú pánty napravo, dvere sú PRAVÉ

STAVEBNÝ OTVOR
Obložkové zárubne sa osádzajú priamo na 
múr, nie sú určené na obklad pôvodných 
kovových zárubní, pôvodnú zárubňu je 
potrebné demontovať.  Pri výbere zárubne je 
nutné určiť hrúbku múru. Hrúbka múru musí 
byť konečná s omietkou, obkladom.
Zárubne s dodaním do 3 dní pre hrúbky 
múrov: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 
160-180mm (väčšie hrúbky múrov na objed-
návku)

Rozmery stavebného otvoru :
Dvere „60“  - šírka otvoru 68-70cm, výška 
otvoru 201-203 od hotovej podlahy
Dvere „70“  - šírka otvoru 78-80cm, výška 
otvoru 201-203 od hotovej podlahy
Dvere „80“ -  šírka otvoru 88-90cm, výška 
otvoru 201-203 od hotovej podlahy

MONTÁŽ ZÁRUBNE
Montáž zárubne sa vykonáva po dokončovacích úpravách podláh a stien.
Je potrebné na rovnej ploche zložiť zvislé a vodorovné časti zárubne, za pomoci uholníka nastaviť pravý uhol zvislých častí a nadpražia, 
namontovať pánty.
Zmontovanú zárubňu vložte do otvoru v stene, nastaviteľnými klinmi nastavte vzdialenosť od múru, je nutné dodržať pravý uhol v rohoch 
medzi jednotlivými časťami zárubne, všetky časti zárubne musia byť nastavené vo vodorovnej a zvislej rovine, je nutné dodržať svetlosť 
zárubne - zabezpečí sa rozperkami min. na 2 miestach.
Nasaďte dverné krídlo, skontrolujte správnosť montáže, zveste krídlo.
Je potrebné zapeniť medzery medzi zárubňou a múrom nízkoexpanznou penou, po stvrdnutí peny nasaďte zmontované dorazové časti 
zárubne, zaveste dverné krídlo.
V prípade potreby nastavte polohu krídla voči zárubni pomocou zaskrutkovania alebo vyskrutkovania pántov na krídle v malom rozsahu.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE
Dvere a zárubne sú bezúdržbové, povrch je možné čistiť vlhkou handrou, je možné použiť aj jemné čistiace prostriedky (nie chemikálie ani 
rozpúšťadlá), pri čistení sa nesmú používať ostré predmety, drátenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice z dôvodu 
poškodenia povrchovej úpravy výrobku.
Na čistenie skla sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky.
Výrobky sú vyrábané z drevených  materiálov a preto treba obmedziť ich kontakt s vlhkosťou, interiérové dvere a zárubne nemôžu byť 
vystavené priamemu kontaktu s vodou.
Interiérové dvere a zárubne sú určené len do interiérových priestorov na uzatváranie stavebných otvorov v stenách, ktoré rozdeľujú miest-
nosti s približne rovnakou teplotou a vlhkosťou.
Minimálna teplota prostredia pre montáž je 10°C.
Používanie maliarskych pások je povolené len po dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, ale nie dlhšie ako to odporúča výrobca pások.

ČO BY STE MALI PRED KÚPOU DVERÍ,
OKIEN A PODLAHY VEDIEŤ
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PLASTOVÉ OKNÁ, BALKÓNOVÉ A VCHODOVÉ DVERE

STAVEBNÝ OTVOR 
Pri zameraní PVC okien a dverí treba počítať s rezervou na penu medzi rámom okna a ostením cca 10 až 15 
mm, výrobné rozmery okien sa uvádzajú bez podparapetného  profilu, ktorého výška je 30 mm (to znamená, 
že stavebný otvor pre okno musí byť o 30 mm širší a o 60 mm vyšší než rozmer samotného okna, u vchodo-
vých dverí musí byť stavebný otvor o 30 mm širší aj o 30 mm vyšší).
Pred montážou je potrebné zabezpečiť potrebný počet montážnych kotiev, vzdialenosť medzi kotvami 
nesmie byť väčšia ako 60-70 mm.

OTVÁRANIE
Orientácia otvárania okien a dverí  sa určuje vždy pri pohľade z interiéru. 
Ak sú pánty naľavo, okná a dvere sú ĽAVÉ. 
Ak sú pánty napravo, okná a dvere sú PRAVÉ.

MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ
Príprava stavebného otvoru – odstráňte nečistoty, prach a navlhčite styčné plochy.
Pred samotným osadením okna namontujte kľučku a vyveste krídla. Vyvesenie krídla sa vykoná odklopením 
hornej krytky na pántovej strane okna a vysunutím čapu smerom dolu, po vysunutí čapu dôjde k uvoľneniu 
krídla, krídlo sa otvorí kľukou do polohy otvorené a pohybom hore sa vysunie zo spodného pántu.
Vložte rám do otvoru,  pomocou vodováhy je nutné vyvážiť rám vo vodorovnej i zvislej polohe a súčasne 
skontrolovať uhlopriečky a vyvážený rám zaistiť na niekoľkých miestach pomocnými klinmi.
Ukotvenie rámu - kotva sa zasekne do drážok v ráme, prihne k murivu a pomocou hmoždiniek a skrutiek sa 
uchytí  do ostenia.
Je potrebné vyplniť priestor medzi rámom a ostením izolačným materiálom (montážnou penou).
Po zatvrdnutí peny vyberte pomocné kliny a orežte prebytočnú penu.
Osaďte krídla späť do rámu.
Záverečná úprava - murárske zapravenie a odstránenie ochranných fólii z rámov a krídiel okna a dverí najne-
skôr do 30 dní.

LAMINÁTOVÁ A KOMPOZITNÁ PODLAHA

VÝBER PODLAHY
Pri výpočte m2/bal myslite na rezervu 5-10% na odrezky a odpad.

Pred kúpou laminátovej aj kompozitnej podlahy je potrebné zvážiť mieru zaťažovania podlahy a podľa toho 
správne zvoliť jej hrúbku a odolnosť. 
7 mm podlaha – trieda namáhania AC3/31 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch 
a pre mierne zaťaženie v komerčných priestoroch.
8 mm podlaha – trieda namáhania AC4/32 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch 
a pre bežné zaťaženie v komerčných priestoroch.
10 mm podlaha - trieda namáhania AC5/33 – podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj v 
komerčných priestoroch. 

Na podlahové kúrenie sú vhodné tenšie podlahy, ktoré ľahšie vedú teplo, tzn. 7 mm, 8 mm a kompozit. 

VÝBER PODLOŽKY POD PODLAHU
Na podlahové kúrenie je nutné použiť podložku s vyhovujúcim tepelným odporom.
Vyhladenie nerovností v podklade a zvukovú izoláciu zabezpečí hrubšia podložka s lepšími izolačnými a 
akustickými vlastnosťami.
Pod podložku bez parozábrany je nutné parozábranu (igelit) položiť, zabráni sa ňou prenikaniu vlhkosti z 
podkladu.
Pod kompozitnú podlahu uvedenú v tomto katalógu podložka nejde – podlaha má svoju vlastnú integrovanú 
podložku, je ale nutné zabezpečiť 100% rovný povrch podkladu 

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE
Pri posúvaní nábytku a ostrých predmetov po laminátovej a kompozitnej podlahe môže dôjsť k poškodeniu 
povrchu podlahy, preto je vhodné podlepiť nábytok podložkami. 
Laminátová podlaha nie je vodeodolná, čistí sa suchou metlou alebo navlhčenou (nie mokrou) handrou. Na 
čistenie laminátovej a kompozitnej podlahy sa používajú prostriedky na to určené.
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typ dverí: presklené, pravé aj ľavé  
šírka dverí: 60, 70, 80
sklo: biele matné bezpečné
zámok vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB zámok) 
zárubňa: so šírkou obložky 6 cm (SW)
hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

109 €
cena setu so zárubňou
a kľučkou od 209,90 €

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou
z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými
kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému
poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava
a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia
neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra
konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby
zrezať 6 cm

hrúbka múru        75-95    88 €
hrúbka múru        95-115   95 €
hrúbka múru       120-140    95 €
hrúbka múru      140-160 107 €
hrúbka múru       160-180 107 € 

DVERE ROMA
pôvodná cena 179 €

zvýhodnená cena dverí 109 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ SW
Šírka obložky 6 cm

RÁMOVÉ DVERE  ROMA do 3 dní

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str.  2

str. 4 ceny sú uvedené s DPH



ALBA

RÁMOVÉ DVERE  ROMA
ZA AKCIOVÚ CENU 109€
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Na kľúč
FAB
WC zámok

12,90€
12,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

14,90€
14,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

16,90€
16,90€
20,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

18,90€
18,90€
22,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

str. 5ceny sú uvedené s DPH



typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé 
šírka dverí: 60, 70, 80
sklo: biele matné bezpečné
zámok vo dverách: dozický izbový 
(za príplatok wc aj FAB zámok) 
zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)
hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

149 €

RÁMOVÉ DVERE  MILANO

cena setu so zárubňou
a kľučkou od 249,90 €

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou
z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými
kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému
poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava
a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia
neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra
konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby
zrezať 6 cm

hrúbka múru        75-95  88 €
hrúbka múru        95-115 95 €
hrúbka múru       120-140  95 €
hrúbka múru      140-160  107 €
hrúbka múru       160-180 107 € 

DVERE MILANO
pôvodná cena 179 €

zvýhodnená cena dverí 149 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8
nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky

nedokonalosti múru

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str.  2

str. 6 ceny sú uvedené s DPH

do 3 dní



 

 

DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ MILANO

SILVER

ARCTIC

PÍNIA
MI/D sklo MI/P plné

MI/P plnéMI/D sklo

MI/D sklo MI/P plné
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Na kľúč
FAB
WC zámok

12,90€
12,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

14,90€
14,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

16,90€
16,90€
20,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

18,90€
18,90€
22,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

str. 7ceny sú uvedené s DPH



typ dverí: plné aj presklené (vo všetkých 3 farbách),
pravé aj ľavé 
šírka dverí: 60, 70, 80
sklo: biele matné bezpečné
zámok vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB zámok) 
zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)
hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

149 €

RÁMOVÉ DVERE  NAPOLI

cena setu so zárubňou
a kľučkou od 249,90 €

- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou
z MDF dosky, prvky dverí spájané drevenými
kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému
poškodeniu a UV žiareniu, ľahko sa udržiava
a čistí, vďaka technológii RÁM SOFT sa fólia
neodliepa, hrany fólie sú založené dovnútra
konštrukcie
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby
zrezať 6 cm

hrúbka múru        75-95  88 €
hrúbka múru        95-115 95 €
hrúbka múru       120-140  95 €
hrúbka múru      140-160  107 €
hrúbka múru       160-180 107 € 

DVERE NAPOLI
pôvodná cena 179 €

zvýhodnená cena 149 €

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8
nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky

nedokonalosti múru

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str.  2

str. 8 ceny sú uvedené s DPH

do 3 dní



 

 

DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ NAPOLI

SILVER

ARCTIC

PÍNIA
NA/D sklo NA/P plné

NA/P plnéNA/D sklo

NA/D sklo NA/P plné
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Na kľúč
FAB
WC zámok

12,90€
12,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

14,90€
14,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

16,90€
16,90€
20,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

18,90€
18,90€
22,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

str. 9ceny sú uvedené s DPH



159 €

RÁMOVÉ DVERE  

typ dverí: presklené (v oboch farbách), pravé aj ľavé 
šírka dverí: 60, 70, 80
sklo: biele matné bezpečné
zámok vo dverách: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB zámok) 
zárubňa: so šírkou obložky 8 cm (S8)
hrúbka múru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160, 160-180

cena setu so zárubňou
a kľučkou od 286,90 €

hrúbka múru        75-95  115 €
hrúbka múru        95-115 119 €
hrúbka múru       120-140  119 €
hrúbka múru      140-160  126 €
hrúbka múru       160-180 126 € 

DVERE MARSALA
pôvodná cena 219 €

zvýhodnená cena 159 €

šírka skla:
vo dverách šírky 60 je 9 cm

vo dverách šírky 70 a 80 je 16 cm

ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ S8
nadštandardná obložka 8 cm prekryje všetky

nedokonalosti múru

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str.  2

MARSALA

str. 10 ceny sú uvedené s DPH

extra odolný 3D povrch
- dvere so zosilnenou rámovou konštrukciou z 
MDF dosky, prvky dverí sú spájané drevenými 
kolíkmi pre zvýšenú pevnosť
- povrch EXTREM polypropylénový vysoko 
odolný voči škrabancom, mechanickému 
poškodeniu a UV žiareniu, pevnosť ako laminát. 
Ľahko sa udržiava a čistí. Elegantné prevedenie 
dverí, moderný vzhľad.
- tiché nastaviteľné pánty
- zospodu dverí sa dá v prípade potreby zrezať 
do 6cm

do 3 dní



PLATINO

DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ MARSALA

EKO
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Na kľúč
FAB
WC zámok

12,90€
12,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

14,90€
14,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

16,90€
16,90€
20,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

18,90€
18,90€
22,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

str. 11ceny sú uvedené s DPH

pevnosť ako laminátextra odolný 3D povrch

pevnosť ako laminátextra odolný 3D povrch

 



BIELE HLADKÉ DVERE VESTO
VÝHODNÁ CENA 55€

- hladké dvere s pevným rámom, vyplnené voštinou
- fólia PREMIUM odolná voči mechanickému poškodeniu
a UV žiareniu, ľahko sa udržiava a čistí, ukončenie
hrán SOFT – fólia spájaná vo falci dverí
- tiché nastaviteľné pánty
- kovová alebo obložková zárubňa na objednávku
- zospodu dverí sa dajú v prípade potreby zrezať 2 cm
- cena nezahŕňa kľučku

farebné prevedenie: fólia Bianco
typ dverí: hladké plné, pravé aj ľavé 
šírka dverí: 60, 70, 80, 90
zámok: dozický izbový
(za príplatok wc aj FAB zámok)
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Na kľúč
FAB
WC zámok

12,90€
12,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

14,90€
14,90€
18,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

16,90€
16,90€
20,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

18,90€
18,90€
22,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

24,90€
24,90€
28,90€

Na kľúč
FAB
WC zámok

26,90€
26,90€
30,90€

Zámok wc 6 €
Zámok FAB 6 €
FAB vložka 30/40
3 kľúče 18,40 €

do 3 dní

Ako si správne vybrať a zamerať dvere str.  2

str. 12 ceny sú uvedené s DPH



IBIZA 

 

grafit/nikel       19,30  
 Materiál: zliatina  zinku a hliníka 

    KĽÚČ                 FAB             WC 

  7,60 € 

3,00 € 3,00 € 9,00 € 

7,60 € 11,60 €          

 
NOVA nerez    9,90  
                      

Materiál: nerez
 

   KĽÚČ           FAB   WC

     

LUNA    4,20 €

€

€

 
                Materiál: hliník

 biela
 

                     Š�tková , Rozteč 72mm
Na objednávku: zlatá, strieborná, hnedá

 

 

  

 

                  

                    4,20 € 4,20 € 5,70 € 

 

KĽÚČ FAB      WC 

 

 

 
 

 

 

ZORBA chróm/nikel    10,60 € 
    Materiál: zliatina  zinku a hliníka   

            

        EVA  chróm/nikel    14,60 €  
                   Materiál: zliatina  zinku a hliníka   

BLANKA chróm/nikel    12,60 € 
     Materiál: zliatina  zinku a hliníka  
     

     

 
  KĽÚČ              FAB             WC

4,30 € 4,30 € 8,30 € 

  KĽÚČ              FAB             WC
4,30 € 4,30 € 8,30 € 

  KĽÚČ              FAB             WC
4,30 € 4,30 € 8,30 € 

DARO chróm/nikel          17,90 €   
 Materiál: zliatina  zinku a hliníka     

 
 
 
    
 
 

     

  

VIVA chróm/nikel 17,90 € 
        Materiál: zliatina  zinku a hliníka    
  

 
 
  
 
 
 

    

  
 

 TREND chróm/nikel  19,90 €  
 Materiál: zliatina  zinku a hliníka     
         
 
 
 
        
 
 
 

     

    

 
KĽÚČ              FAB             WC

7,00 € 7,00 € 11,00 € 

 
KĽÚČ              FAB             WC

7,00 € 7,00 € 11,00 € 

 
KĽÚČ              FAB             WC

7,00 € 7,00 € 11,00 € 

KOMPLETNÁ PONUKA KĽUČIEK
K INTERIÉROVÝM DVERÁM

str. 13ceny sú uvedené s DPH

do 3 dní



7,99€/m²

KRONOFIX CLASSIC Laminátová podlaha

Pre mierne zaťaženie
v komerčných priestoroch31Pre intenzívne zaťaženie

v obytnom priestore23ZárukaIntegrovaný aqua stop systém Ekologická výroba Jednoduchá montážAntibakteriálny povrch

8259 Dub Tuscany 5236 Dub Greenland

KRONOFIX CLASSIC 7 mm AC3/31
Trieda namáhania: AC3/31
Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne zaťaženie
v komerčných priestoroch. 
Rozmer lamely: 1285 x 192 x 7 mm
Balík: 2,47 m² – 10 lamiel – 15 kg
Paleta: 128,44 m² – 52 bal.

do 3 dní

Lišta: 019Q Lišta: 009Q

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3

str. 14 ceny sú uvedené s DPH



9,49€/m²

CASTELLO CLASSIC Laminátová podlaha
CASTELLO CLASSIC 8 mm AC4/32
Trieda namáhania: AC4/32
Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie
v komerčných priestoroch. 
Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm
Balík: 2,22 m² – 9 lamiel – 16 kg
Paleta: 115,44 m² – 52 bal.

K280 Dub Gunslinger K394 Dub Valkyrie

K395 Dub Tornado9400 Brest Elegance

8072 Dub Nostalgia 5529 Oregon

Jednoduchá montážPre bežné zaťaženie
v komerčných priestoroch32Pre intenzívne zaťaženie

v obytnom priestore23Integrovaný aqua stop systém Ekologická výroba Antibakteriálný povrch Záruka

do 3 dní

Lišta: 018Q Lišta: 019Q

Lišta: 011QLišta: 016Q Lišta: 014QLišta: 010Q

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3

str. 15ceny sú uvedené s DPH



11,49€/m²

VARIOSTEP CLASSIC Laminátová podlaha
VARIOSTEP CLASSIC 8 mm AC4/32
Trieda namáhania: AC4/32
Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné zaťaženie
v komerčných priestoroch. 
Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm
Balík: 2,22 m² – 9 lamiel – 16 kg
Paleta: 115,44 m² – 52 bal.

Pre intenzívne zaťaženie
v obytnom priestore23Ekologická výrobaPriznaná V-drážka Jednoduchá montážAntibakteriálný povrch Pre bežné zaťaženie

v komerčných priestoroch32Integrovaný aqua stop systém Záruka

do 3 dní

K278 Dub Wonderland K407 Dub Ashenwood 5936 Dub Lakeland

Lišta: 013Q Lišta: 019Q Lišta: 010Q

K418 Dub Longbow K419 Dub Armoury

Lišta: 017QLišta: 019Q

8274 Dub Modena K338 Dub Credenza 5985 Dub Sherwood

Lišta: 150Q Lišta: 018Q Lišta: 014Q

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3

str. 16 ceny sú uvedené s DPH



13,49€/m²

Pre intenzívne zaťaženie
v komerčných priestoroch33Pre intenzívne zaťaženie

v obytnom priestore23ZárukaIntegrovaný aqua stop systém Ekologická výrobaPriznaná V-drážka Jednoduchá montážAntibakteriálný povrch

SUPREME VARIO Laminátová podlaha
SUPREME VARIO 10 mm AC5/33
Trieda namáhania: AC5/33
Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj komerčných priestoroch. 
Rozmer lamely: 1285 x 192 x 10 mm
Balík: 1,73 m² – 7 lamiel – 16 kg
Paleta: 89,96 m² – 52 bal.

K396 Dub SkydiveK406 Dub EurusK405 Dub Solar8168 Dub Tabac

do 3 dní

Lišta: 021Q Lišta: 018Q Lišta: 014QLišta: 150Q

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3

str. 17ceny sú uvedené s DPH



Cena: 22,49€/m² Cena: 22,49€/m²

KOMPOZIT

ROCKO VINYL

Kompozitná podlaha
SPC (stone plastic composite) je pevná, odolná a stabilná
kompozitná podlaha s vinylovo-minerálnym zložením.
VODEODOLNÁ PODLAHA ideálna do kuchýň, kúpeľní,
vestibulov, reštaurácií. Stabilná podlaha vhodná na podlahové
kúrenie, s integrovanou podložkou, jednoduchá montáž.

QUALITY SPC FLOORING 4 mm/ 32
Trieda namáhania: 32
Rozmer lamely: 1210 x 192 x 4 mm
integrovaná podložka
Balík: 1,86 m²
Paleta: 96,65 m² – 52 bal.

Trieda namáhania: 32
Rozmer lamely:

1210 x 192 x 5 mm,
integrovaná podložka

Balík: 1,86 m²
Paleta: 96,95 m²

Cena: 24,49 €/m²

Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:

1210 x 234 x 5 mm,
integrovaná podložka

Balík: 1,982 m²
Paleta: 95,14 m²

Cena: 27,49 €/m²

Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:

600 x 295 x 5 mm,
integrovaná podložka

Balík: 1,947 m²
Paleta: 93,46 m²

Cena: 29,49 €/m²

Trieda namáhania: 34
Rozmer lamely:

1210 x 192 x 5 mm,
integrovaná podložka

Balík: 1,859 m²
Paleta: 96,65 m²

Cena: 26,49 €/m²

R062 Konstrukta R065 Rope R076 Bourbon CaskR082 Humidor

R093 Belfair R092 Grayland

do 3 dní

Lišta: 019QLišta: 018Q

Lišta: biela Lišta: 009Q Lišta: 150Q Lišta: 022Q

Ako si správne vybrať a zamerať podlahu str.3

str. 18 ceny sú uvedené s DPH

odolnosť voči
škrabancom

stabilita protišmykový
povrch

priznaná
V-drážka

tichý krok vodeodolnosť odolnosť voči
škvrnám

jednoduchá
montáž

na podlahové
kúrenie

QUALITY SPC FLOORING 4 mm/ 32



 

TmavošedáBledošedá

BELLAROSA Koberce
Hebké koberce, jemné na dotyk. Vhodné pre deti do detskej izby aj do spálne k posteli.
Zahrejú na studenej dlažbe.
Dostupné v 5 farbách: biela, ružová, bledošedá, tmavošedá, béžová
Dostupné rozmery:
50 x 80 / 60 x 100 / 80 x 150 / 120 x 160 / 160 x 230
Zloženie: 100% polyester
Výška vlasu: 2 cm
Jednoduchá údržba, VHODNÉ AJ DO PRÁČKY!  PROTIŠMYKOVÝ PODKLAD

Ružová BéžováBiela

do 3 dní

50x80cm         19,90€
60x100cm       29,90€
80x150cm       59,90€
120x160cm     89,90€
160x230cm   169,90€

str. 19ceny sú uvedené s DPH



DOPLNKY K PODLAHE
do 3 dní

Podložky pod podlahu

str. 20

Akustický komfort až 14% Nerovnosti podkladu do 1,2 mmAkustický komfort až 19 dBPodlahové kúrenieDL3 viac ako 250 000 cyklovCS2 do 90kPa Tepelná izolácia až 0,05m2KW

Secura Thermo Univerzálna podložka
ideálna na podlahové kúrenie.
hrúbka: 1,6 mm
balenie: 15 m x 1,1 m = 16,5 m² 
tepelná rezistencia: 0,05 m2K/W 
akustická rezistencia: 19 dB, 14%
odstránenie nerovností: do 1,2 mm

cena:17,99€/bal
orientačná cena za 1 m² je 1,09 €

cena: 12,60€/bal

Secura Max Aquastop Smart
5 mm hrubá podložka s výbornými izolačnými a akustickými vlastnosťami.
Odstraňuje nerovnosti v podklade. Jednoduchá a praktická montáž,
predpripravené línie rezu, spájacia páska. Integrovaná parozábrana.

orientačná cena za 1 m² je 2,29 €

hrúbka: 5 mm
balenie: 4,7 m x 1,18 m = 5,5 m² 
tepelná rezistencia: 0,18 m2K/W
(nevhodná na podlahové kúrenie)
akustická rezistencia: 22 dB, 10%
odstránenie nerovností: do 4,6 mm

Akustický komfort až 10% Nerovnosti podkladu do 4,6 mmAkustický komfort až 22 dBTepelná izolácia až 0,18 m2KWDL3 viac ako 250 000 cyklovCS2 ( 90 kPa ) Parozábrana

Akustický komfort až 22% Nerovnosti podkladu do 1,2 mmAkustický komfort až 16 dBaž 0,006m²KWDL3 viac ako 250 000 cyklovCS3 ( 310 kPa ) 75m

hrúbka: 1,5 mm
balenie: 8 m x 1 m = 8 m² 
tepelná rezistencia: 0,006 m2K/W 
akustická rezistencia: 16 dB, 22%
odstránenie nerovností: do 1,2 mm

Multiprotec 1000
Profesionálna podložka Multiprotec 1000 je vďaka nízkemu tepelnému odporu najlepšou voľbou
na podlahové kúrenie. Zlepšuje tiež akustický komfort a je odolná proti zaťaženiu. Integrovaná
parozábrana.

cena: 49,92€/bal
orientačná cena za 1 m² je 6,24 €

ceny sú uvedené s DPH



DOPLNKY K PODLAHE

Moderný hranatý dizajn. Pohodlná montáž a demontáž. Možnosť vedenia káblov v lište. Flexibilné plastové lišty
sa prispôsobia každej stene i podlahe. 
dĺžka: 2,5 m
výška: 55 mm
šírka: 21 mm
cena doplnkov: 0,69 €/ks (rohovník, zakončenie, spojka)

cena:3,99€/ks

Mirelon 2 mm  Cena 0,33 €/ m²
Mirelon 3 mm  Cena 0,60€/ m²

Parozábrana
Igelit Cena 0,55€/ m²

Univerzálne podložky

Hliníkové samolepiace prechodové lišty

šírka: 25 mm  dĺžka: 2,70 m
farby: drevodekory a striebro
2,70 m drevodekor: 14,99 €/ks
2,70 m striebro: 12,99 €/ks

do 3 dní
Obvodové lišty / Prechodové profily

str. 21

Vzorkovník líšt nájdete u Vášho predajcu. Pri jednotlivých dekoroch
podlahy nájdete odporúčaný dekor obvodovej lišty.

šírka: 40 mm dĺžka: 0,93 m / 2,70 m
farby: drevodekory a striebro
0,93 m drevodekor: 7,99 €/ks
0,93 m striebro: 5,99 €/ks
2,70 m drevodekor: 23,99 €/ks
2,70 m striebro: 17,99 €/ks

Vzorkovník líšt nájdete u Vášho predajcu.

ceny sú uvedené s DPH

Obvodové lišty Quadro

Hliníkové schodové samolepiace profily



Pre informácie o zameraní a montáži prejdite na stranu 3.

5 komorový profil, estetický hranatý dizajn, stavebná
hĺbka 70 mm, biele prevedenie, šedé tesnenie, izolačné
2-sklo 4/16/4 (24 mm), podparapetný okenný profil 30 mm,
okenná kľučka je súčasťou okna

Jednokrídlové sklopné biele okno

Jednokrídlové otváravo-sklopné
balkónové biele dvere,
pravé alebo ľavé

1200x600      92 €
1500x600      114 €

Jednokrídlové otváravo-sklopné
biele okno, pravé alebo ľavé

900x1400         131 €
900x1500        137 €
1000x600           90 €
1000x800            100 €
1000x900            109 €
1000x1000         115 €
1000x1200       128 €
1100x1000       121 €
1100x1500       154 €
1200x800          113 €
1200x1000       129 €
1200x1200       144 €
1200x1500       164 €

700x2000     163 €
800x2000    174 €
900x2000     186 €
1000x2000  201 €

Dvojkrídlové otváravé + otváravo
sklopné biele okno

1500x800     159 € 
1500x1000    186 € 
1500x1200    210 €
1500x1300    229 €
1500x1500    241 €
1700x1200     225 €
1700x1300     243 €
1800x1500    268 €

do 3 dní

str. 22

PLASTOVÉ OKNÁ

ceny sú uvedené s DPH

1200x900        155 €
1200x1000       167 €
1200x1200       189 €
1200x1300       199 €
1200x1500       218 €
1400x1400       224 €

700x1200 107 €
700x1400  114 €
800x600   75 €
800x800   84 €
800x1000   98 €
800x1200 110 €
800x1400 122 €
800x1500 127 €
900x600   80 €
900x800   92 €
900x900 100 €
900x1000  106 €
900x1200 119 €

500x500   52 €
500x600   57 €
500x800   69 €
500x1000   83 €
600x600   62 €
600x800   72 €
600x1000    85 €
600x1200   98 €
600x1400  107 €
600x1500 112 €
700x600   67 €
700x800    78 €
700x1000   91 €



Plastové vchodové dvere

Strešné okná
V cene okna je šedé (RAL 7043) alebo
hnedé (RAL 8019) oplechovanie.
Kyvno -výklopný systém, izolačné
2-sklo 4/16/4 (24 mm), výstuha profilov
z pozinkovanej 1,5 mm ocele, kovová
kľučka s funkciou mikroventilácie

660x980  288 €   / +69 €*
660x1180  298 €   / +73 € 
780x980 294 €   / +73 €
780x1180 316 €   / +74 €

385 €
stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka 
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela

457 €
stav.hĺbka 70 mm
výplň:2-sklo/číre
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka 
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela

504 €
stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo kôra
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka 
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba biela

498 €
stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ antikórový rámik
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka 
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela

str. 23

do 3 dníSTREŠNÉ OKNÁ

511 €
stav.hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
+ 2-sklo mliečne
rozmer 950x2050
kľučka/kľučka 
otváranie: DNU
hliníkový prah
farba orech alebo antracit
zvnútra biela

*príplatok za tesniace lemovanie
pre plochú alebo vlnitú krytinu

ceny sú uvedené s DPH

268 €
stav. hĺbka 70 mm
výplň: PVC panel 24 mm
rozmer: 950x2050
kľučka/kľučka
otváranie: dnu
hliníkový prah
farba biela



Edícia apríl 2021

Farby uvedených výrobkov sa môžu líšiť od reality. Dodávateľ pre SR a ČR: UDO s.r.o.
Edícia apríl 2021


