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VCHoDoVÉ 
DVEŘE
Dveře tvoří nedílnou součást našeho domova stejně tak jako 

jeho bezpečnost. Základní řada vchodových dveří firmy Sta-

dler splňuje ty nejpřísnější nároky z hlediska bezpečnosti, 

funkčnosti i designu. Pro nejnáročnější zákazníky nabízíme 

luxusní řadu vchodových dveří obohacenou o širokou pale-

tu nadstandardních doplňků jako jsou např. zavírače dveří, 

elektrické otvírače či elektrické zamykání na čip nebo bez-

pečnostní a protihluková skla. Řemeslné zpracování s nej-

modernější technologií CNC ve spojení s prvotřídní kvalitou  

a designovými doplňky od renomovaných dodavatelů vytvá-

ří produkt světové úrovně. 
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Řada 
Comfort

ZÁrUBEŇ

Dřevěný lepený profil 100x68 mm, materiál meranti, povrchová  úprava  

vodouředitelný nátěr dle vzorníku RAL – K7

KŘíDlo

MDF deska tl. 68 mm s oboustrannou hliníkovou folií orámovaná  masivním 

profilem z meranti. Výplň křídla vysokotlakou pěnou. Povrchová úprava 

vodouředitelným nátěrem dle vzorníku RAL – K7

ProSKlEní

Izolační dvojsklo s koeficientem tepelného prostupu  Ug = 1,2 (W/m2K),  

dle nabídky prosklení, viz. Str. 13. Za příplatek lze dodat skla  

bezpečnostní nebo protihluková

ZÁVěSy

Bezpečnostní závěsy BAKA Protect 3D firmy SIMONSWERK.  

Lze opatřit ochranou proti vysazení BAKA band Protect 3D

ZÁmEK

Tříbodový bezpečnostní zámek WINKHAUS ve standardním provedení.

Jako nadstandard lze dodat čtyřbodový zámek s bezpečnostní pojistkou 

nebo pětibodový zámek

KOVáNí

Madla, kliky a štítky HOPPE a HERMAT (viz. str.  13). 

 

Základní řada vchodových dveří splňující  ty nejpřísnější 
nároky z hlediska  funkčnosti, bezpečnosti a designu.
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ZÁrUBEŇ
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MDF deska tl. 68 mm s oboustrannou hliníkovou folií orámovaná  masivním 

profilem z meranti. Výplň křídla vysokotlakou pěnou. Povrchová úprava 

vodouředitelným nátěrem dle vzorníku RAL – K7

ProSKlEní

Izolační dvojsklo s koeficientem tepelného prostupu  Ug = 1,2 (W/m2K),  

dle nabídky prosklení, viz. Str. 13. Za příplatek lze dodat skla  

bezpečnostní nebo protihluková

ZÁVěSy

Bezpečnostní závěsy BAKA Protect 3D firmy SIMONSWERK.  

Lze opatřit ochranou proti vysazení BAKA band Protect 3D

ZÁmEK

Tříbodový bezpečnostní zámek WINKHAUS ve standardním provedení.

Jako nadstandard lze dodat čtyřbodový zámek s bezpečnostní pojistkou 

nebo pětibodový zámek

KOVáNí

Madla, kliky a štítky HOPPE a HERMAT (viz. Str.  12). 

 

Řada 
EXClUSIVE
luxusní řada vchodových dveří pro nejnáročnější zákazníky. 
moderní technologie ve spojení s prvotřídní kvalitou  
a designovými doplňky vytváří produkt světové úrovně.
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Mastercare

Crepi

Masterpoint

Satinato

Činčila čirá

Madrascare

Matelux verde

Masterlinge

ProSKlEní

Za příplatek lze dodat skla bezpečnostní nebo protihluková.



Amsterdam

G-1800

London Marseille

mADlA, KlIKy
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HGU-A, HGU-E HGG-A, HGG-EG-800
G-400

GB-800V
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Bezpečnostní závěsy BAKA  
Protect 3D firmy SIMONSWERK.  
Lze opatřit ochranou  
proti vysazení BAKA  
band Protect 3D

ZÁVěSy

ŘEZ DVEŘmI

lEVý
zasklívací lišta zevnitř a zvenku

PrAVý
zasklívací lišta zevnitř

StABIlIZÁtor
buková překližka impregnovaná  
umělou pryskyřicí

VrCHní VrStVA 
pohledová dýha

SPoDní DýHA
tl. 2,2 mmPArotěSnÁ ZÁBrAnA

hliníková folie

VýPlŇ Z DŘEVěnýCH HrAnolKů 
zajišťuje dokonalou tvarovou stabilitu  

za všech klimatických podmínek

tEPElnÁ IZolACE
výplň z polyuretanové pěny

DŘEVěný rÁm š. 160 mm
lepený ze sedmi vrstev



StADlEr dveře  |  15

StAnDArDní 
roZměry 
StAVEBníHo
otVorU

šířka dveří stavební otvor

800mm 1020-2080mm

900mm 1120-2080mm

Dveře do ostatních stavebních otvorů lze vyrobit na zakázku

ZÁmKy

tříbodový zámek  pětibodový zámek čtyřbodový 
s bezpečnostní pojistkou

VýPlŇ Z DŘEVěnýCH HrAnolKů 
zajišťuje dokonalou tvarovou stabilitu  

za všech klimatických podmínek



www.dvere-stadler.cz, info@stadler.cz
BEZPLATNá LINKA: 800 555 556

nAVrHnětE 
SI VlAStní
DVEŘE!
VyBErtE SI Z VíCE nEž  
100 000 tVAroVýCH  
A BArEVnýCH ProVEDEní 
VCHoDoVýCH DVEŘí.

Váš prodejce

PRAHA
Nad Šárkou 766/58

160 00  Praha 6
tel.: +420 241 441 001
fax: +420 241 441 002

mobil: +420 608 126 570
praha@stadler.cz

BRNO
Mlýnská 68
602 00  Brno

tel.: +420 548 210 871
mobil: +420 608 126 571

brno@stadler.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Husova 13

370 05  České Budějovice
tel.: +420 387 411 122
fax: +420 387 411 120

mobil: +420 608 126 572
budejovice@stadler.cz


