
LESENA VHODNA VRATA

Vhodna vrata za varen in topel dom
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LESENA
VRATA. PROSTORSKI IN SIMBOLNI PREHODI ŽIVLJENJA
Vrata so del življenja! Dnevno jih srečujemo, jim pripadamo, jih opazujemo, 
se jih neštetokrat dotaknemo, jih s spoštovanjem, s pričakovanjem, z 
zadržanostjo, z radovednostjo odpiramo, se za njimi skrivamo ali z njimi 
razkrivamo ... 
Imeti vrata pomeni imeti dom, varnost, prostor pripadanja. Vrata vabijo, da 
jih prestopimo, so pot, prehodi od rojstva do smrti. Dobimo jih z rojstvom 
in skoznje simbolno odidemo, prestopimo onkraj. Odprta so priložnost, 
upanje, zaprta zasebnost, občutek miru ali razočaranje in utesnjenost.

Vrata so povezana z naravno potrebo po urejanju in členjenju prostora. 
Najstarejša so bila ali lesena, masivna, brez poslikav in rezbarij. Danes so 
najbojša vhodna vrata minimalistično enostavna in čistih linij, izdelana 
iz visoko kakovostnih lesnih kompozitov.
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VHODNA VRATA & PREDNOSTI
PREDNOSTI, KI PREPRIČAJO
Edinstven in naraven je pravi les v svoji najlepši obliki.  Individualne barve, tekstura in struktura 
lesa dajejo  površinam vrat nepogrešljivo obliko elementa zgradbe. Naj si bo na tleh, kot pohištvo ali 
pa na površini vrat - naraven les nudi s svojim nezamenljivim izvirnim šarmom ugodno bivanjsko klimo, 
ki enostavno vabi k dobremu počutju.
Odločilne so prednosti pri varovanju okolja.  Lesena vrata imajo najugodnejši ekološki profil, saj 
so narejena iz trajno obnovljivega naravnega materiala.  V lesu je varno shranjen toplogredni plin CO2.  
Lesena vhodna vrata pripomorejo k varčevanju z energijo saj z odlično toplotno izolativnostjo 
zmanjšujejo stroške ogrevanja objekta.
Možnost izbire visokoizolativnih izvedb.  Poleg standardne izvedbe je mogoče izbirati med 
nizkoenergijskimi ali pasivnimi izvedbami vrat.
Najkakovostnejša površinska obdelava prek različnih barvnih tonov in učinkov nudi široke možnosti 
oblikovanja, prilagojenega dejanskim željam kupca.  Naše barve nudijo izjemno zaščito pred 
vremenskimi in mehanskimi vplivi. Naravno zaščitena in oplemenitena lesena površina vam bo ob 
pravilni negi  nudila dolgoletno zadovoljstvo z vašimi vhodnimi vrati.
Visoka toplotna izolativnost  in optimalna zvočna zaščita, najboljša varnost, itn.

Program VETROProgram MODERN Program CLASSIC

Ključne odlike današnjih vhodnih vrat vrat so toplotna in zvočna 
izolativnost ter občutek domačnosti, ki jo izžareva toplina lesa.

Lesena vhodna vrata lahko brez občutka vsiljenosti pripomorejo 
k privlačnemu vtisu prostora. Z uporabo različnih vrst lesa in barv 
lahko dosežemo prav posebne estetske poudarke. Užijte naravo 
v najlepši obliki s pomočjo bogate teksture lesa, ki lahko poteka 
prečno ali vzdolžno.

Morda vas vhodna vrata v katalogu navdahnejo in pripeljejo do 
spoznanja o vratih vašega življenja. Skozi vaša vrata boste stopali 
v življenje, potovali skozenj in v prihodnost. 

Avtor: Mag. Polona Sketelj
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MODERN
DOVRŠEN PREPLET OBLIKOVANJA

Odločite se za raznolikost – z vhodnimi vrati programa MODERN 
nobena vaših želja ne bo ostala neizpolnjena. Modeli naših vhodnih vrat 
ustrežejo vsem okusom. Od zaobljenih do ostrih linij – pri nas mislimo na vse. 

Udejanite svoj osebni stil bivanja preko kreativne igrivosti materiala in oblik. 
Vaša vhodna vrata ne bodo le lepa na pogled, temveč tudi uporabna na 
najvišjem nivoju. Premišljena usklajenost detajlov iz nerjavnega jekla z vzorci 
in oblikami steklenih površin, naredi iz vsakih vhodnih vrat pravi unikat. 

Brezhibno izdelani utori na površini še poudarijo učinek kombinacij različnih 
barv in oblik posebnih stekel. Nenavadne projekcije dosežene s peskanjem 
stekla poskrbijo za rafinirane svetlobne učinke. Poigrajte se s svežimi in 
simpatičnimi različicami in si ustvarite svoje naravno in kultivirano bivanje.
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M101
M101
Vrsta lesa: hrast
Barva: E8
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W3
Dodatki: kukalo

M101 s stranskim elementom
Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7016
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Ročaj: S10-Q
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: uadi beli

MODERN LESENA VRATA

M101 s stranskim elementom
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MODERNLESENA VRATA

M101M101 s stranskim elementom

M101 s stranskim elementom
Vrsta lesa: macesen
Krilo: grčast macesen, prečno furnirano
Stranski element znotraj: grčast macesen, 
                                         prečno furnirano
Barva krilo: olje
Barva stranski element: olje
Barva podboj: RAL7016
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GR150
Odkapna letev: brez
Stranski element: ST03
Steklo stranski element: parsol sivi + 
           emajl črni, črte srebrne, 
           srednje steklo satinato

M101
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Kljuka znotraj: GE514
Rozeta zunaj: ZEB (poravnana)
Ročaj: S135
Odkapna letev: W7
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu
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M102
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MODERNLESENA VRATA

M104M103
M102
Vrsta lesa: hrast
Barva: RAL9016
Barva dekor zunaj: E4
Kljuka znotraj: GE514
Rozeta zunaj: ZEB (poravnana)
Ročaj: S135
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: uadi beli

M104
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Barva dekor zunaj: RAL7037
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GF150
Odkapna letev: W3
Dodatki: hišna številka

M103
Vrsta lesa: hrast
Krilo: hrast grčast, prečno furnirano
Barva: olje
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: satinato beli

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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M106
M106
Vrsta lesa: hrast
Krilo: prečno furnirano
Barva: E6
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GS150
Odkapna letev: W7

M105
Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7015
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR95
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 105 na
                prozornem steklu 

MODERN LESENA VRATA

M105

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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MODERNLESENA VRATA

M107-AM107
M107
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W3
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 4 na 
         prozornem steklu
   

M107-A
Vrsta lesa: hrast
Krilo: prečno furnirano
Barva: E8
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GS75
Odkapna letev: W7
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M109 pogled znotraj

Vrsta lesa: hrast
Barva: E70
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MODERNLESENA VRATA

M109M108
M108
Vrsta lesa: macesen
Barva: L1
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 108B na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 108BS na
           prozornem steklu
Dodatki:  - peskana hišna številka na steklu
 - peskano ime na steklu

M109
Vrsta lesa: hrast
Barva zunaj: RAL7016
Barva znotraj: E70
Steklo: ornament. 504 beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: gumb G1
Odkapna letev: W3
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstega odtisa na krilu
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M110
M110
Vrsta lesa: macesen
Barva: L1
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 110 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GQ55 prečno
Odkapna letev: W3

M112
Vrsta lesa: macesen
Barva: RAL9016
Barva dekor zunaj: L1
Steklo: motiv 112 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GR75
Odkapna letev: W4
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 112BS na 
         prozornem steklu

MODERN LESENA VRATA

M112
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MODERNLESENA VRATA

M114M113-A
M113-A
Vrsta lesa: hrast
Barva: E1
Barva dekor zunaj: E8
Steklo: motiv 113A na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 4 na
         prozornem steklu

M114
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 114 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR75
Odkapna letev: W3
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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M115
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MODERNLESENA VRATA

M118M116
M115
Vrsta lesa: smreka
Barva: F5
Barva dekor zunaj: RAL7021
Steklo: uadi beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GQ55 prečno
Odkapna letev: W3

M118
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 118B na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GF95
Odkapna letev: W7

M116
Vrsta lesa: hrast
Krilo zunaj na strani nasadil grčast hrast
Barva: RAL7016
Barva dekor zunaj: E0
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: motiv 116 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GS150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 116S na 
          prozornem steklu
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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M120
M120
Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7015
Steklitveni okvir iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: uadi beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Ročaj: S10-Q
Odkapna letev: brez

M119
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: FP60
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 5 na
          prozornem steklu
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na ročaju

MODERN LESENA VRATA

M119

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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MODERNLESENA VRATA

M121M122
M122
Vrsta lesa: macesen
Barva: olje
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: motiv 122 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GS75
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 122S na
          prozornem steklu

M121
Vrsta lesa: hrast
Krilo prečno furnirano
Barva: E5
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE514
Rozeta zunaj: ZEB (poravnana)
Ročaj: GS150
Odkapna letev: brez
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M123
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MODERNLESENA VRATA

M126M125
M123
Vrsta lesa: hrast
Krilo: hrast grčast
Barva: olje
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: motiv 123B na satinato steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GR75
Odkapna letev: brez

M126
Vrsta lesa: hrast
Barva: E4
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE514
Rozeta zunaj: ZS
Ročaj: GS55
Odkapna letev: W3

M125
Vrsta lesa: smreka
Barva: F8
Steklitveni okvir iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: motiv 125 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 125S na
         prozornem steklu
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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M127
M127
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Barva dekor zunaj: F8
Steklo: motiv 127 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR135
Odkapna letev: W3
Dodatki: LED lučke zunaj na krilu

M128
Vrsta lesa: hrast
Barva: E4
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: gumb G1
Odkapna letev: W3
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 128S na
         prozornem steklu
Dodatki: peskano ime

MODERN LESENA VRATA

M128



23

MODERNLESENA VRATA

M131M130
M130
Vrsta lesa: macesen
Barva: L1
Barva dekor zunaj: RAL7015
Steklo: motiv 130 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GQ55 prečno
Odkapna letev: W3
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 130S na
         prozornem steklu
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

M131
Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7037
Steklo: ornament 504 beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150
Odkapna letev: W7
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M134 pogled znotraj

Vrsta lesa: hrast
Barva: E5
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MODERNLESENA VRATA

M134M133
M133
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 133 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GG133
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 133S na 
         prozornem steklu
Dodatki: peskana hišna številka na steklu

M134
Vrsta lesa: hrast
Barva: E5
Barva dekor zunaj: RAL7021
Steklo: motiv 134B na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: FP60
Odkapna letev: W3
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na ročaju
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M135
M135
Vrsta lesa: hrast
Barva: E1
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 135 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GG135
Odkapna letev: W3

M136
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Barva dekor zunaj: RAL7016
Steklo: motiv 136 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GG135
Odkapna letev: W3
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 136S na 
         prozornem steklu

MODERN LESENA VRATA

M136
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MODERNLESENA VRATA

M138M137
M137
Vrsta lesa: hrast
Barva: RAL9016
Barva dekor zunaj: E5
Steklo: motiv 137 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GG137
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 137S na 
         prozornem steklu
Dodatki: LED lučke zunaj na krilu

M138
Vrsta lesa: macesen
Barva: L1
Barva dekor zunaj: L8
Steklo: motiv 138 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GG138
Odkapna letev: W3
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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VETRO
HARMONIJA STEKLA IN LESA

29

Naša kolekcija s površino poravnanimi posebnimi stekli je namenjena vsem, ki
si pri svojih vratih želijo svojstven, umetniški stil. Dizajnirano steklo črne barve 
obogati vsak model vrat s skoraj tridimenzionalnim učinkom.

POGLED V SVOJI NAJINDIVIDUALNEJŠI OBLIKI
Z najrazličnejšimi oblikami stekla je v prostoru moč doseči posebne efekte. 
Steklo je material, ki se vse bolj uporablja pri gradnji sodobnih stanovanjskih 
objektov. Steklo se sveti in hkrati odseva vso barvno paleto in tako svetlobi 
omogoča prehod v prostor. 

Svetloba in zrak sta ključna elementa življenja. Zasteklitev vhodnih vrat služi 
predvsem temu, da v prostor pride več svetlobe. Premišljena povezava lesa, 
in stekla pričara vhodnim vratom prav posebno estetsko noto.    
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V1
V1
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Steklo: parsol sivi + emajl črni,
            srednje steklo satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150

V3
Vrsta lesa: macesen
Krilo: macesen grčast
Stranski element znotraj: macesen grčast
Barva: olje
Steklo: parsol sivi + emajl črni,
            srednje steklo satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR75
Stranski element: ST03
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
           srednje steklo satinato beli
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

VETRO LESENA VRATA

V3

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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VETROLESENA VRATA

V9V3-A
V3-A
Vrsta lesa: hrast
Barva: E1
Steklo: parsol sivi + emajl črni,
            srednje steklo satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GS150
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: parsol sivi,
           srednje steklo satinato beli

V9
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Steklo: parsol sivi + emajl črni, srednje 
            steklo motiv V9 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Ročaj: GV9

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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V10 pogled znotraj

Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL9016
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VETROLESENA VRATA

V10V22
V22
Vrsta lesa: macesen
Barva: L1
Steklo: parsol sivi + emajl črni,
            srednje steklo satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Ročaj: GQ55 prečno
Stranski element: ST03
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
           srednje steklo satinato beli
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

V10
Vrsta lesa: smreka
Barva zunaj: RAL7037
Barva znotraj: RAL9016
Steklo: parsol sivi + emajl črni,
            srednje steklo satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Ročaj: GR150
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

DOORSORIGINAL

EU ZAŠČITEN MODEL
DESIGN
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CLASSIC
KLASIČNO ELEGANTNO

Modeli lesenih vhodnih vrat serije Classic poskrbijo za to da se estetika in 
harmonija izrazita že pri vhodnih vratih. Vsaka vrata so namreč rezultat med 
seboj dovršeno usklajenih detajlov. Stanovitnost dizajna gre z roko v roki s 
toplino, brezčasno lepoto in trajnostjo.

Različno oblikovana razporeditev dekorativnih polj na površini vrat se skupaj 
s stekli in okrasnimi aplikacijami igrivo zlije v mojstrovino. Z združitvijo tradicije 
in brezčasnega dizajna tako na novo interpretiramo klasično oblikovalsko smer.

Klasične linije predstavljajo višji nivo bivalne kulture in nudijo v povezavi s 
steklenimi površinami določeno premočrtnost in nevtralnost oblikovanja. 
Vrata klasičnih linij se posebej pri obnovi oz. zamenjavi stavbnega pohištva 
harmonično vključijo v starejši objekt, zelo dobro pa dopolnjujejo tudi 
elemente moderne arhitekture.    
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C8
C8
Vrsta lesa: macesen
Barva: L1
Steklo: satinato beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1

C13
Vrsta lesa: hrast
Barva: E1
Steklo: katedral beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: katedral beli

CLASSIC LESENA VRATA

C13
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CLASSICLESENA VRATA

C30C24
C24
Vrsta lesa: smreka
Barva: F5
Steklo: motiv C24 na satinato steklu
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: motiv C24 na 
                                       satinato steklu

C30
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Steklo: satinato beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
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C48 rustikalna izvedba

Rustikalna izvedba:
- izolacijska polnila s profilom zunaj in znotraj
- profilirane letvice na steklu in polnilih
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CLASSICLESENA VRATA

C48C35

C35
Vrsta lesa: hrast
Barva: E5
Steklo: satinato beli
Kljuka: GM76
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: satinato beli

C48
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Steklo: satinato beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1

C48 Rustikal
Vrsta lesa: hrast
Barva: E1
Steklo: motiv C48 na prozornem steklu
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
Dodatki: rustikalna izvedba
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C118
C118
Vrsta lesa: smreka
Barva: F8
Steklo: satinato beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1

C116
Vrsta lesa: hrast
Barva: E4
Steklo: ornament 504 beli
Kljuka: GM57
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: ornament 504 beli

CLASSIC LESENA VRATA

C116
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CLASSICLESENA VRATA

C126C120
C120
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Steklo: motiv C120 na prozornem steklu
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: motiv C120 na
         prozornem steklu
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

C126
Vrsta lesa: macesen
Barva: olje
Steklo: satinato beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W5
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C129 pogled znotraj

Vrsta lesa: smreka
Barva znotraj: F0
Okrasne kapice nasadil: zlate barve
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CLASSICLESENA VRATA

C129C127
C127
Vrsta lesa: hrast
Barva: E4
Steklo: vitraž 127
Kljuka: GM76
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: vitraž 127S

C129
Vrsta lesa: smreka
Barva zunaj: RAL9016
Barva znotraj: F0
Steklo: katedral beli
Kljuka: GM57
Odkapna letev: W1
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C131
C131
Vrsta lesa: hrast
Barva: E1
Steklo: ornament 504 beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1

C130
Vrsta lesa: hrast
Barva: E5
Steklo: motiv C130 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Ročaj: GS150
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 130S na
         prozornem steklu
Dodatki:  - EAV2 ključavnica
 - čitalec prstnega odtisa na krilu

CLASSIC LESENA VRATA

C130
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CLASSICLESENA VRATA

C132C310
C310
Vrsta lesa: smreka
Barva: F3
Steklo: uadi beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: uadi beli

C132
Vrsta lesa: smreka
Barva: F4
Steklo: ornament 504 beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
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Profil

Debelina podboja

Debelina krila

Steklo

Odkapna letev

Aplikacije

Steklitvene letvice

Toplotna prehodnost Ud

les

68 mm

68 mm

2-slojno, Ug = 1,1 W/m2K,

ornamenti skupine 1

lesena, tip W3, višina 115 mm

aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

samo znotraj, profil Soft

do 1,3 W/m2K

MODERN
les-steklo

68 mm

76 mm

3-slojno, Ug = 0,7 W/m2K, 

zunaj parsol sivi ESG + emajl črni /

znotraj prozorno steklo ESG

brez

brez

brez

do1,2 W/m2K

VETRO
les

68 mm

68 mm

2-slojno, Ug = 1,1 W/m2K,

ornamenti skupine 1

lesena, tip W1, višina 70 mm

okrasni okvir in predplošča polnila samo zunaj

zunaj in znotraj, profil Soft

do 1,3 W/m2K

CLASSIC

•  vrsta lesa: smreka, hrast macesen 
•  krilo sestavljeno iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz umetne mase na strani ključavnice preprečujejo 
    krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče UP = 0,93 W/m2K (vrsta lesa smreka).
•  apikacije iz nerjavnega jekla ali lesa in okrasni utori samo na zunanji strani
•  3-točkovna varnostna ključavnica z dvema kavljema, v podboju posamezni zapirni elementi za kavlje in sredinski zapah 
•  3 kos močnih, trismerno nastavljivih nasadil,  Ø 20 mm 
•  termoizolacijski pohodni prag TB70 vključno z dodatnim avtomatskim tesnilom med pragom in podbojem
•  površinska obdelava - enobarvna debeloslojna lazura po DOORS barvnih kartah
•  brez kljuk, rozet ali ročajev  •  enostavni cilindrični vložek P1 s 5 ključi in N+G funkcijo

TEHNIČNI PODATKI   STANDARDNE IZVEDBE IN KONSTRUKCIJE

Standardna izvedba:
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Profil

Debelina podboja

Debelina krila

Steklo

Toplotna prehodnost Ud

Nasadila

les / les-steklo

85 mm 

85 mm    /  93 mm

3-slojno, Ug = 0,7 W/m2K

do 1,0 W/m2K

standard

NIZKOENERGIJSKA
les /  les-steklo

100 mm

100 mm  /  108 mm

3-slojno, Ug = 0,7 W/m2K

do 0,8 W/m2K

standard

PASIVNA
les  /  les-steklo

85 - 100 mm  /   93 - 108 mm

85  - 100 mm  /   93 - 108 mm

3-slojno, Ug = 0,7 W/m2K

do 1,0 W/m2K

skrita

PORAVNANA*

POSEBNE IZVEDBE IN KONSTRUKCIJE   TEHNIČNI PODATKI

Opcija:
Vgradni profil C1 
- plastika
- za novogradnjo
- za renoviranje

Opcija:
Vgradni termo profil UDP
- trda izolacijska pena
- nosilnost 24,32 kN/m
- izolativnost 0,605 W/(m²K) 
- standardna dimenzija 100 x 64 mm
- možna sestava v večje dimenzije
- za novogradnjo

20

20

m
in

20
m

m

64

33

85

13

Opcija:
Prag TB85RS za renoviranje 
- vgradni profil C1 pod pragom
  možno naročiti na točno
  določeno dimenzijo  
  (minimalna višina 7 mm)

Posbni pragovi
in vgradni profili

*Pozor: pri poravnanih izvedbah (krilo in podboj v isti ravnini) lahko zaradi tehničnih in 
klimatskih pogojev pride do razlik med poravnanostjo med krilom in podbojem. Krilo je
običajno nekaj milimetrov višje od podboja. Zaradi nastavitev okovja in natančnosti 
vgradnje je lahko rega med krilom in podbojem neenakomerna.
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TEHNIČNI PODATKI   STANDARDNE IZVEDBE & PREDNOSTI

DVOJNO TESNENJE
 tesnilo
 4 - stransko v krilu
 
 tesnilo
 3 - stransko v podboju

3 - TOČKOVNA VARNOSTNA KLJUČAVNICA
dva močna (konična) kavlja zgoraj in spodaj,
posamezni zapirni elementi na podboju za kavlje in zapah,
srebrno cinkana, varnostni razred WK1

3 x NASADILA
nosilnost 160 kg
premer 20 mm
srebrno cinkana

DVOSLOJNO
IZOLACIJSKO STEKLO
Ug = 1,1 W/m2K
distančnik srebrne barve
Sestava:
zunanje steklo z ornamentom
ali z motivom / 
notranje steklo prozorno

Opcija (proti doplačilu):
3 - slojno steklo
Ug = 0,7 W/m2K
termoizolacijski distačnik TGI
črne barve

TERMOIZOLACIJSKI POHODNI PRAG
zunaj aluminijasti profil, barva EV1
znotraj plastični profil,
nevidna pritrditev v tla

AVTOMATSKO TESNILO
dodatno tesnilo med krilom in pragom,
nastavitev tesnenja s pomočjo imbus ključa

ODKAPNA LETEV W3
lesena letev profil Modern
višina 115 mm

ODKAPNA LETEV W1
lesena letev profil Classic
višina 70 mm

1

2

1 2
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STANDARDNE IZVEDBE & PREDNOSTI   TEHNIČNI PODATKI

*ALLWETTER PLOŠČA ZA KRILO
večslojno lepljen okvir iz masivnega lesa

posebne večslojne plošče s kvalitetnim furnirjem in parno zaporo

integrirani stabilizatorji iz umetne mase za večjo stabilnost na strani ključavnice

dodatni aluminijasti trakovi v sredici okvirja na strani ključavnice za večjo stabilnost

izolacijska sredica iz poliuretanske pene

    Toplotna prehodnsot plošče UP = 0,93 W/m2K (vrsta lesa smreka)

*ALLWETER PLOŠČA možna samo proti doplačilu

V osnovni ceni vključena standardna plošča

brez dodatnih aluminijastih trakov v sredici okvirja      

EMAJLIRANO STEKLO - VETRO MODELI
zunaj 6 mm parsol sivi ali prozorno steklo, ESG

+ emajl črni (možno tudi emajl sivi ali beli)
srednje steklo prozorno, z ornamentom ali z motivom

znotraj 6 mm prozorno steklo, ESG
 

A

B

C

EA
B

C

D

E

D

D

DIMENZIJE VRAT & SMERI ODPIRANJA PO DIN STANDARDU   TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije vrat:
Kakšna dimenzija vrat je normalna določi
kupec oziroma arhitekt. Zato nudimo
poleg standardnih velikosti tudi višja in 
zelo visoka vrata. 
Proti doplačilu vam enokrilna vrata 
izdelamo do širine 1250 mm in 
višine 2500 mm.

XS = manjša vrata
širina do 949 mm  /  višina do 1999 mm
S = standardna velikost vrat
širina 950-1150 mm  / višina 2000-2300 mm
L = večja vrata
širina 1151-1250 mm  / višina 2301-2400 mm
XL = zelo visoka vrata
širina 1151-1250 mm  / višina 2401-2500 mm
(4 x nasadila, dodatni zaporni element zgoraj)

LEVO NOTER
Standardna izvedba

DESNO NOTER
Posebna izvedba

LEVO VEN
Posebna izvedba

DESNO VEN
Posebna izvedba

B

C

D

Opcija (proti doplačilu):
VARNOSTNI PROFILNI CLINDER P3
Ključ lahko obojestransko (N+G), 5 ključev

Opcija (proti doplačilu):
PROFILNI CILINDER Z GUMBOM P3-K
Okrogel, vrtljivi gumb znotraj, 5 ključev

NAVADNI PROFILNI CLINDER  P1
Ključ lahko obojestransko (N+G), 5 ključev
(brez garancije na delovanje v daljšem obdobju)

Pogled iz
zunanje strani



Smer furnirja
POKONČNO

Standardna izvedba
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TEHNIČNI PODATKI   TIPI VRAT - POGLED ZUNAJ - ODPIRANJE NOTER

TEHNIČNI PODATKI   MOŽNE IZVEDBE NA NOTRANJI STRANI - POGLED ZNOTRAJ

Smer furnirja
PREČNO

Posebna izvedba

Okrasni utori na krilu 
tudi znotraj

Posebna izvedba

Aplikacije iz nerjavnega
jekla tudi znotraj
Posebna izvedba

Rustikalna izvedba - 
prava izolacijska polnila

Posebna izvedba

NS SE 2SE SE+NS 2SE+NS Segment PolkrogDVK-S DVK-A

Ostale izvedbe možne po naročilu! Izdelava v enem kosu skupaj s stranskim elementom in nadsvetlobo možna do maksimalne dimenzije 2600 x 2600 mm

Krilo in podboj
zunaj in znotraj poravnana

Posebna izvedba

Vsak model vrat je možno izdelati z manjšimi ali večjimi modifikacijami!

Primeri modifikacij:  - brez okrasnih utorov na krilu
  - brez odkapne letve
  - dodatni utori na krilu
  - sprememba pozicije svetlobnega izreza
  - dodatni svetlobni izrez

TEHNIČNI PODATKI   MODIFIKACIJE OSNOVNIH MODELOV VRAT

- sprememba velikosti svetlobnega izreza
- potek furnirja prečno
- dodatne aplikacije na krilu
- okrasni okvirji in predplošče polnil tudi znotraj
- razširitve elementov podboja

- brazda krila spodaj podaljšana
- brazda za slepi podboj,...
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DEBELOSLOJNE LAZURE   BARVE

SMREKA - STANDARDNI ODTENKI LAZUR

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopanjo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto!
* UV-zaščita je pri površinah lakiranih z brezbarvnimi lazurami kot so (F0, E0, L0, E70, L70, E80) omejena. Za uporabo na zunanji strani vrat ne dajemo garancije.

**UV-zaščita je pri lesenih površinah, ki so zaščitene samo z lesenim oljem omejena! Vsake dve leti (lahko tudi prej) je potrebno površino obnoviti (to pomeni rahlo obrusiti in z oljem za lesene površine ponovno premazati).

F0 (brezbarvna lazura)* F1 F2 F3 F4 F5

F6 F7 F8 F9 F50 - antiko bela
(možno samo na notranji strani vrat!!)

HRAST - STANDARDNI ODTENKI LAZUR

E0 (brezbarvna lazura)* E1 E2 E4 E5 E6

E7 E8 E9 E80*E70 (mat)* OLJE**

MACESEN - STANDARDNI ODTENKI LAZUR

L0 (brezbarvna lazura)* L1 L3 L70 (mat)*L4 OLJE**
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BARVE   POKRIVNE RAL - BARVE

STANDARDNI ODTENKI POKRIVNIH BARV - BARVNA SKUPINA RAL1

POSEBNE DREVESNE VRSTE

RAL1013 RAL1019 RAL3000 RAL3003 RAL3004 RAL5005 RAL5011 RAL5014 RAL6005 RAL6009

Ostali barvni odtenki po standardni RAL barvni karti možni po naročilu!

MACESEN GRČAST
olje

HRAST GRČAST
olje

KRTAČENA POVRŠINA
možno na hrastu ali macesnu

POZOR:
Razporeditev, velikost in količine grč so pri vsakih vratih različne (poljubne) in so unikat ter tako niso predmet reklamacije.
Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopanjo od dejanskih. 
Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS in RAL - barvno karto!

RAL7043 RAL7045 RAL8001 RAL8007 RAL8016 RAL8017 RAL8022

RAL7001 RAL7004 RAL7012 RAL7015 RAL7016 RAL7021 RAL7024 RAL7035 RAL7036 RAL7037

RAL9005 RAL9010 RAL9016
(BELA)
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VRSTE ORNAMENTOV STEKEL IN STEKLITVENA TEHNIKA   STEKLA

SKUPINA 1 - ORNAMENTNA STEKLA

KATEDRAL BELI ČINČILA BELA ORNAMENT 504 BELI PROZORNO 
STEKLO

SKUPINA 2 - ORNAMENTNA STEKLA

ALTDEUTSCH BELI MASTERCARRE BELI MARMO BELI SATINATO BELI

SKUPINA 3 - ORNAMENTNA STEKLA

PAVE BELI UADI BELI

SKUPINA 4 - PESKANA STEKLA

MOTIV NA PROZORNEM STEKLU
(črte prozorne)

MOTIV NA SATINATO STEKLU
(skozi črte se ne vidi)

PARSOL SIVI

KOMBINACIJE STEKEL - PROGRAM MODERN & CLASSIC

NOTER  • prozorno z izolativnim premazom (standard)
  - VSG 6 mm prozorno z izolativnim premazom

ZUNAJ   • prozorno steklo ali ornament (standard) 
  - peskan motiv na prozornem ali satinato steklu
  - VSG 6 mm prozorno ali s peskanim motivom
  - VSG 10 mm Typ P4A prozorno z izolativnim premazom
  - VSG 10 mm Typ P5A prozorno z izolativnim premazom

KOMBINACIJE STEKEL - PROGRAM VETRO

NOTER   • prozorno z izolativnim premazom, ESG (standard)
  - VSG 6 mm prozorno z izolativnim premazom

SREDINA • prozorno steklo (standard)
  -  peskan motiv na prozornem ali satinato steklu

ZUNAJ   • prozorno ali parsol sivi 6 mm, ESG (standard)
  • emaj črni (standard)
  - emajl beli, emajl sivi RAL7000

ALTDEUTSCH RUMENI

V primeru 3 - soljnega stekla:
SREDINA  - prozorno ali ornamentno ali s peskanim motivom

ALTDEUTSCH RJAVI

( • ) standard     ( - ) opcija
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KLJUČAVNICE   MEHANSKE, AVTOMATSKE, ELEKTRIČNE

M2
3 - točkovno zaklepanje

2 kavlja
(standard)

M4
5 - točkovno zaklepanje

4 kavlji

M2-W
3 - točkovno zaklepanje

2 kavlja + 
omejevalo odpiranja

AV2 - AVTOMATIK
3 - točkovno zaklepanje

2 kavlja
Ob zapiranju vrat jezička zgoraj in spodaj na zapahu 

sprožita mehanizem za avtomatski pomik obeh 
zapahov (kavljev) v vpadnico na podboju. 

Dodatno ročno zaklepanje glavnega zapaha ni 
potrebno! Za večjo varnost z dodatnim 1x 

obračanjem ključa lahko sprožimo še glavni 
zapah na sredini ključavnice. Odpiranje vrat s 

pomočjo električnega prijemnika(domofona) ni možno!
Opcija: Elektronsko odpiranje s pomočjo motorja 

(glej EAV - ključavnice)

ZAPORNA LETEV
Skrita zaporna letev

na podboju z dodatnimi
zatiči za večjo 

varnost WK2-W3
Električni prijemnik

primeren samo 
tip: Eff-Eff 119E

AV3 - AVTOMATIK Z 
MAGNETNIM SPROŽILCEM

IN DAN/NOČ STIKALOM
Začasno lahko s stikalom 

blokiramo delovanje magnetnega 
sprožilca, ki omogoča 

avtomatsko pomikanje kavljev
Opcija: Elektronsko odpiranje s 

pomočjo motorja 
(glej EAV - ključavnice)

Nova ključavnica z dvojnim
sistemom kavlja

Magnetni sprožilec avtomatskega
pomika kavljev

Stikalo za dnevno/nočni režim 
integriran v prijemnik na podboju 
(začasno blokira delovanje
magnetnega sprožilca)

NOVO

* Vse ključavnice in zaporne elementi so srebrno cinkani !!



NOVO
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KONTROLE PRISTOPA (UPRAVLJALNIKI)    KLJUČAVNICE

EAV2 - 
AVTOMATIK ZAKLEPANJE -

ELEKTRONSKO ODKLEPANJE 
3 - točkovno zaklepanje, 2 kavlja

+ prehod za kabel + transformator 12 V
Ob zapiranje vrat se sproži avtomatsko

zaklepanje s kavlji in sredisnkim jezičkom.
Odklepanje je možno s pomočjo  priklopljene 

električne naprave (čitalca prstnih odtisov 
ali daljinskega upravljalca). Ročno je možno 

odklepanje s pomočjo vrtenja ključa, 
znotraj pa s pritiskom na kljuko.

E - MOTOR

INTEGRA ČITALEC PRSTNEGA
ODTISA AF ’’ADMINFINGER’’
Čitalec vgrajen na krilo,
krmilnik micro - skrito v krilu

INTEGRA TIPKOVNICA
Tipkovnica vgrajena na krilo,
barva bela, siva, antrazit,
krmilnik micro - skrito v krilu

opcija1

opcija 2

ROČAJ FP60 
ČITALEC PRSTNEGA ODTISA
L=600 mm
nerjavno jeklo F69 mat,
čitalec vgrajen na ročaj

Krmilnik standard (vgrajen v 
brazdo krila na strani nasadil)

opcija 3

DALJINSKI UPRAVLJALNIK
3 kos daljinskih upravljalnikov,
barva antrazit/siva,
sprejemnik za vgradnjo v stensko
dozo vključen zraven

opcija 4

Prehod za kabel
(možnost odklopa)

Transformator
(12V DC/2A)

EP
Električni prijemnik (odmikač)
stikalo za dnevno/nočni režim
Kombinacija z AV2, AV3, EAV2
EAV3 ključavnica ni možna!

OPCIJA:
EAV3 - AVTOMATIK ZAKLEPANJE - ELEKTRONSKO ODKLEPANJE + DAN/NOČ STIKALO
(Stikalo za dnevno/nočni režim začasno blokira delovanje magnetnega sprožilca)
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OKOVJE   KLJUKE IN ROZETE

GA86 VERONA
Aluminij F1, F4, F9

VARNOSTNE KLJUKE S ŠČITOM

GE86 VERONA
Nerjavno jeklo F69 mat

GE89 AMSTERDAM
Nerjavno jeklo F69 mat

GM76 TOKYO
Medenina zlata F77-R

GM57 MERAN
Medenina zlata F77-R ali rjava F73 (brunirana)

GE90 STOCKHOLM
Nerjavno jeklo F69 mat

GE504
Nerjavno jeklo F69 mat

KLJUKE Z ROZETAMI

GE502
Nerjavno jeklo F69 mat

GE503
Nerjavno jeklo F69 mat

GE505
Nerjavno jeklo F69 mat 
ali medenina zlata F77-R

GE514
Nerjavno jeklo F69 mat

ROZETE

Z - STANDARD
Zunanja ali notranja
rozeta,
nerjavno jeklo F69 mat

ZA - VARNOSTNA
Zunanja rozeta s 
pokrivalom cilindra,
nerjavno jeklo F69 mat ali
medenina zlata F77-R

ZS
Pravokotna zunanja rozeta,
nerjavno jeklo F69 mat

ZE - VARNOSTNA
Pravokotna zunanja rozeta
s pokrivalom cilindra,
nerjavno jeklo F69 mat
ZEB - zunaj poravnana
          s površino krila

G1 - FIKSEN GUMB ZUNAJ - RAVEN
G2 - FIKSEN GUMB ZUNAJ - PO KOTOM
Za kombinacije s kljukami GE504, 502, 503, 505,
nerjavno jeklo F69 mat

ZAB - VARNOSTNA
Zunanja rozeta 
s pokrivalom cilindra, zunaj 
poravnana s površino krila,
nerjavno jeklo F69 mat ali
medenina zlata F77-R
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ROČAJI  / PRIJEMALA   OKOVJE

VGRADNI ROČAJI   S

S55 (55 cm)
S70 (70 cm)
S110 (110 cm)
S135 (135 cm)
(pokončno vgrajen)

S10-Q (41 cm)
(prečno vgrajen)

S35-Q (35 cm)
S55-Q (55 cm)
(prečno vgrajen)

DESIGN ROČAJ  FSB

G6108 (18x16 cm)

G6188 (13x39 cm)

ROČAJ S ČITALCEM   FP60

G6669-55 (55 cm)
G6669-75 (75 cm)
G6669-100 (100 cm)

FP60 (60 cm)
Čitalec prstnega odtisa INTEGRA
vgrajen na ročaj

Barva: nerjaveno jeklo F69 mat, ročaji iz okrogle cevi so možni tudi v izvedbi zlate medenine F77 

Profil ø 30 mm Profil 30x30 mm Profil 40x15 mm Profil 30x30 mm Profil ø 30 mm

TRIKOTNI   GR4
GR4 (35 cm)

Profil ø 32 mm

POLKROŽNI ROČAJ 
GFG
GFG5 (50 cm)
GFG8 (80 cm)

Profil 40x15 mm

TIP OKROGLI

GR32 (32 cm)
GR55 (55 cm)
GR75 (75 cm)
GR95 (95 cm)
GR115 (115 cm)
GR135 (135 cm)
GR150 (150 cm)
GR180 (180 cm)

GR-LA 
Dolžina izreza za steklo

TIP SQUARE

GS32 (32 cm)
GS55 (55 cm)
GS75 (75 cm)
GS95 (95 cm)
GS115 (115 cm)
GS135 (135 cm)
GS150 (150 cm)
GS180 (180 cm)

GS-LA 
Dolžina izreza za steklo

TIP FLATT

GF32 (32 cm)
GF55 (55 cm)
GF75 (75 cm)
GF95 (95 cm)
GF115 (115 cm)
GF135 (135 cm)
GF150 (150 cm)
GF180 (180 cm)

GF-LA 
Dolžina izreza za steklo

TIP QUADRO

GQ32 (32 cm)
GQ55 (55 cm)
GQ75 (75 cm)
GQ95 (95 cm)
GQ115 (115 cm)
GQ135 (135 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ180 (180 cm)

GQ-LA 
Dolžina izreza za steklo

TIP OKROGLI - POLKROŽNI

GG133 (za vrata M133)
GG135 (za vrata M135)
GG137 (za vrata M137)
GG138 (za vrata M138)
GV9     (za vrata V9)

GG-LA 
Dolžina izreza za steklo
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DODATKI

P2  
VARNOSTNI PROFILNI CLINDER
5 ključev, prostovrteč, N+G funkcija,
varnostna kartica

P2-K
VARNOSTNI PROFILNI CLINDER Z GUMBOM
5 ključev, prostovrteč, okrogel gumb znotraj, 
varnostna kartica

SENZOR ZAPRTIH VRAT
Enostavni senzor, ki je vgrajen zgoraj v
brazdi med krilom in podbojem.
Povratna informacija: vrata so zaprta!

SENZOR ZAKLJENJENIH VRAT
Vgrajen v sredinski prijemnik na podboju,
sproži ga centralni zapah. Povratna informacija: 
vrata so zaklenjena!

TK232 - TOLKALO
medenina srebrne barve - polirana
medenina zlate barve

TS1 - KUKALO
medenina srebrne barve
medenina zlate barve

TSK - DIGITALNO KUKALO S KAMERO
barva ohišja: medenina srebrno polirana
velikost ekrana 3,2"

TS3000V
Samozapiralo s tračnico in mehanskim zaustavljalcem
barva F1 (aluminij srebrn)

BOXER
Skrito samozapiralo z mehanskim zaustavljalcem
(pri poravnanih vratih mehanizem viden v regi)

HIŠNA ŠTEVILKA
Aplikacija iz nerjavnega jekla
(ni poravnana s površino krila)

LED DIODE (OSVETLITEV) vgradnja v krilo. 
Zraven vključen kabelski prehod, transformator 
z vtikačem. Barva svetlobe bela.

VAROVALA NASADIL
2 kos, vgrajena na strani nasadil,
jeklo, srebrno cinkano

ZASKOČNIK
(dodatni zaustavljalec vrat pri 
izvedbah z električnim prijemnikom)



OKRASNE KAPICE NASADIL
- mat krom barve
- bele barve
- zlate barve
- brunirane (rjave) barve
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DODATKI

NASADILA BAKA4010 - 
POSEBNE BARVE
- nerjavno jeklo F69 mat
- RAL9016 belo lakirana

CERTIFIKATI

POŠTNI NABIRALNIK S KANALOM
Zunanja in notranja loputa iz nerjavnega jekla,
ploščica za ime
Pozor: ni primerno za nizkoenergijska ali pasivna vrata

PASIVNA IZVEDBA
Vhodna vrata primerna za pasivne hiše

RC2 (WK2)
Protivlomnostni razred 2

RC3 (WK3)
Protivlomnostni razred 3

CE - ZNAK KAKOVOSTI
Dokazilo o lastnostih vrat

INFO
Za ostale dodatke glej cenik. Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku 

odstopanjo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto. DOORS modeli vhodnih vrat so avtorsko zaščiteni.

ZAŠČITA PROTI PRASKAM KLJUČA
Vrezkana v krilo, vključeno z ZAR rozeto,
nerjavno jeklo F69 mat
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LESENA VHODNA VRATA
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Vhodna vrata za varen in topel dom
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Vhodna vrata za varen in topel dom

DOORS, d.o.o.
Pot na Lisice 8, 4260 Bled
Tel.:   04 - 5895-092
FAX.: 04 - 5891-108 
Mail:  prodaja@doors.si
Internet:  www.doors.si
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