
INTERIÉROVÉ DVERE PROFILOVANÉ - séria QUATRO

Povrchová úprava dverí: Lisované hladké HDF
(drevovláknité) dosky so špecifickým prelisom (výroba
Masonite). Dverné profilované krídla sú nastriekané
bielou UV farbou v odtieni RAL 9003. Možnosť ďalších 
RAL odtieňov a bielej PUR farby za príplatok.
Zasklievanie: Rámčeky sú vyrobené z MDF materiálu.
Štandardne zasklené pieskovaným sklom. Pri dverách 
typu Quatro Linea a Quatro Vertika je možnosť 
osadenia rámčeka s ALU fóliou za príplatok.
Príslušenstvo v cene: Dvere sú štandardne opatrené
dózickým zámkom a tromi závesmi.
Konštrukcia dverí: Dverný rám z MDF obojstranne
opláštený profilovanými HDF doskami. Dverná výplň
podľa výberu z ponuky.
Hrúbka dverí: 39 mm
Rozteč zámku: 72 mm
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové (okrem dverí ANGLET
a ANGLET VERTIKA), s polodrážkou, bez polodrážky,
posuvné, protipožiarne (pri variantách bez presklenia).

QUATRO Vertika

MONTANA sklo

DAKOTA sklo

OREGON sklo

INTERIÉROVÉ DVERE PROFILOVANÉ - séria MASONITE I., II., III.

Socrates Achilles Aulida

Octavianus

 Claudius

Povrchová úprava dverí: Lisované HDF dosky  
s textúrou dreva a špecifickým prelisom (výroba 
Masonite). Nástrek bielou UV farbou v odtieni 
RAL 9003 alebo potiahnuté hladkou PVC fóliou.
Zasklievanie: Rámčeky sú vyrobené z MDF 
materiálu. Štandardne osadené sklom kôra 
číra. (Pri sérii dverí MASONITE I. je možné na 
požiadanie osadiť sklom kôra bronz.)
Príslušenstvo v cene: Dvere sú opatrené 
štandardne dózickým zámkom a tromi závesmi.
Konštrukcia dverí: Dverný rám z MDF obojstranne
opláštený HDF doskami s textúrou dreva. Dverná 
výplň voština.
Hrúbka dverí: 39 mm
Rozteč zámku: 72 mm
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové,  
s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné, 
protipožiarne (pri variante bez presklenia).

Hector

 Odysseus

Elida

 Troja

QUATRO Linea

MONTANA

DAKOTA

OREGON

Možnosť protipožiarnej varianty

ANGLET ANGLET Vertika BORDEAUX BORDEAUX 
Vertika

MASONITE I. MASONITE II. MASONITE III. 

www.masonite.cz

QUATRO plné



INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE

INTERIÉROVÉ BEZFALCOVÉ DVERE

Bezfalcové alebo tiež bezpolodrážkové 
otočné interiérové dvere je elegantné  
a moderné riešenie, kedy dvere po zatvorení 
do príslušnej drevenej obložkovej zárubne 
vytvoria rovinu s obložkou, ktorá vystupuje 
do priestoru iba o 16 mm. Po zatvorení dverí 
nie sú viditeľné pánty (sú tzv. skryté). Tieto 
skryté pánty sú viditeľné iba pri otvorení 
dverí a sú nastaviteľné v troch smeroch, 
aby škára medzi dverami a zárubňou bola 
po celom obvode súmerná. Tieto dvere 

sa osadzujú buď klasickým mechanickým 
zámkom, alebo magnetickým zámkom 
a dvomi kusmi skrytých pántov. Stavebný 
otvor pre obložkovú drevenú zárubňu 
s bezfalcovými dverami je štandardný.
 
Dostupné typy dverí v bezfalcovej variante:
celá kategória hladkých (okrem HPL)  
a profilovaných (okrem PVC drevodekorov) 
dverí v jednokrídlovej variante (dvojkrídlové 
na dopyt).
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PLNÉ PRESKLENÉ 1/3

2/3

3/4

VERTIKA

PLNÉ

VERTIKUS

Poznámky: Povrch HPL sa dodáva iba  
ku dverám PLNÝM s polodrážkou  
a s drevotrieskovou výplňou. Ku všetkým 
uvedeným dverám sa dodávajú obložkové
drevené zárubne v rovnakom dezéne 
(okrem HPL).

PLNÉ - bez sklenej výplne. Dodávajú sa vo 
všetkých povrchových úpravách s možnosťou 
voštinovej i drevotrieskovej dvernej výplne.
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné. 

PRESKLENÉ – so sklenou výplňou 1/3, 2/3, 3/4, Linea. Dvere se dodávajú vo všetkých 
povrchových úpravách s možnosťou voštinovej i drevotrieskovej dvernej výplne. Pri dverách  
s presklením 3/4 sa dodáva štandardne drevotriesková dverná výplň.
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

VERTIKA, VERTIKUS - so sklenou výplňou. Štandardne osadené sklom pieskovaným. Dodávajú 
sa vo všetkých povrchových úpravách s možnosťou voštinovej i drevotrieskovej dvernej výplne. 
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

DOMINANT, PANORAMA, SUPERIOR -  so sklenou výplňou. Štandardne osadené sklom 
pieskovaným. Dodávajú sa vo všetkých povrchových úpravách (okrem bielych lakovaných)  
a s drevotrieskovou dvernou výplňou.
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE - so sklenou výplňou. Štandardne osadené sklom pieskovaným. 
Dodávajú sa vo všetkých povrchových úpravách (okrem bielych lakovaných) s možnosťou 
voštinovej i drevotrieskovej dvernej výplne. 
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

ALU II., III., IV., ALU VERTIKA, ALU LINEA - Do povrchu dverného krídla sú vsadené hliníkové 
brúsené lišty šírky 10 mm a hrúbky 2 mm. Zasklievací rámček pri dverách typu ALU Vertika a ALU 
Linea je potiahnutý hliníkovou fóliou. Štandardne je použité pieskované sklo. 
Dodávajú sa s drevotrieskovou výplňou a v povrchovej úprave CPL laminát.
Varianty: jednokrídlové, dvojkrídlové, s polodrážkou, bez polodrážky, posuvné.

www.masonite.cz

NOVINKA!

DELUXE

bez polodrážky

bezfalcové dvere ALU IV skryté panty

ALU LINEA  
CPL DELUXE 
fleetwood 
šampanský



ALU POSUVNÝ SYSTÉM
Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalistickým designom 
a dokonalým prevedením vo všetkých detailoch. Priechodzí otvor 
zostává bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým 
integrovaným spomaľovacím systémom pri dojazde v oboch 
smeroch, ktorý sa stará o tichý a plynulý pohyb dverného krídla. 
Dvere dodávame iba o výške 211,5 cm v plnej hladkej variante  
s voštinovou dvernou výplňou a povrchom CPL laminát.
Povrchová úprava lišty: strieborný matný hliník.

INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ DVERE

Konštrukcia dverí: 
Základom dverného krídla 
je pevná stabilná celistvá 
konštrukcia z rámových 
prvkov, do ktorých sú 
vsadené skla (typ SKLO) 
alebo panely (typ PANEL). 
Rám i panely sú tvorené  
z MDF materiálu. Povrchová 
úprava - kašírovacia fólia. 
Dekory: dub sivý, orech 
rustikálny, dub sonoma, 
borovica bielená.
Typ použitého skla: 
pieskované (matelux). 

Dostupné rozmery: Dodávané iba v jednokrídlovej variante (otočné  
i posuvné). 
Menovité rozmery: 60, 70, 80,90 cm / 197 cm (šírky / výška). 
Rozteč zámku: 72 mm. 
Príslušenstvo v cene: Rámové dvere v otočnej variante sú štandardne 
osadené dózickým zámkom a tromi dvernými závesmi (pántami). 
Vložkový FAB alebo WC zámok je možné doobjednať zvlášť a vymeniť 
pri rámových dverách na mieste, bez dodatočných úprav. Pri dverách  
v posuvnej variante je dodávaná iba mušľa oválna bez zámku.

VICTORIA

PANEL

BRITANNIA

PANEL

CALEDONIA

PANEL

HIBERNIA

PANEL

POSUVNÉ DVERE

Možnosti kovania k posuvným dverám

čelné úchyty 
(prstienky) 

MUŠĽA 
OVÁLNA
brúsený 
chróm

MUŠĽA 
ENTERO
matný 
nikel
SNi

MUŠĽA 
HRANATÁ
brúsený  
nerez

MUŠĽA 
ENTERO
WC
matný 
nikel SNi

DELUXE

POSUVNÉ DVERE  
S GARNIŽOU -  táto úprava 
je možná na všetkých nami 
ponúkaných modeloch 
dverných krídel (okrem  
dverí ŠPECIÁLNYCH)  
a povrchových úpravách 
(okrem HPL povrchu).
Garniža, dorazový hranol  
i zárubňa sú dodávané  
v rovnakom dezéne ako 
dverné krídlo.

POSUVNÉ DVERE DO 
PUZDRA - táto úprava je 
možná na všetkých nami 
ponúkaných modeloch 
dverných krídel (okrem dverí 
ŠPECIÁLNYCH) a povrchových 
úpravách (okrem HPL povrchu). 
Min. šírka dokončenej SDK 
priečky vrátane puzdra pre 
presklené varianty dverného 
krídla je 12,5 cm. Pre dvere 
hladké bez presklenia je min. 
šírka dokončenej SDK priečky 
vrátane puzdra 10 cm. Puzdro 
nie je súčasťou ponuky 
Masonite CZ.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE

B2
LUME EXTRA Safety - jednokrídlové 
interiérové protipožiarne drevené plné 
hladké otočné dvere s polodrážkou 
osadené v oceľovej zárubni. 
Bezpečnostná trieda RC2. Dvere  
s odolnosťou proti vniknutiu triedy 
RC2 je možné montovať do existujúcej 
oceľovej zárubne pri dodržaní určitých 
podmienok zamurovania. Deklarovaná 
trieda požiarnej odolnosti EI2 30 
C0-C4 / DP3. Deklarácia vzduchovej 
nepriezvučnosti 27-28 dB. Ku dverám 
dodávame oceľovú zárubňu B2.  
Povrchová úprava: CPL laminát.

LUME EXTRA Safety Acoustic - bezpečnostné protipožiarne 
dvere LUME EXTRA Safety a s deklarovanou vzduchovou 
nepriezvučnosťou pri osadení do zárubne B2 s tesnením, padacou 
prahovou lištou alebo masívnym prahom s tesnením 34-35 dB. 
Povrchová úprava: CPL laminát.

B3
Jednokrídlové interiérové protipožiarne drevené plné otočné 
dvere s polodrážkou osadené v oceľovej zárubni B3. Bezpečnostná 
trieda RC3. Dvere s odolnosťou proti vniknutiu triedy RC3 je 
nutné montovať do oceľovej zárubne B3. Deklarovaná trieda 
požiarnej odolnosti EI2 30 C0-C4 / DP3. Deklarácia vzduchovej 
nepriezvučnosti pri osadení do oceľovej zárubne B3 a padacej lišty 
32dB. Ku dverám dodávame oceľovú zárubňu B3. 
Povrchová úprava: CPL laminát.

Všetky vyššie uvedené typy bezpečnostných dverí sú vhodné ako 
vstupné dvere do bytu. Certifikáty, vyhlásenia a bližšie informácie nájdete 
na www.masonite.cz.
Montáž požiarno bezpečnostného zariadenia (PBZ) musí být vykonaná 
oprávnenou osobou výrobcom.

PROTIPOŽIARNE DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE  -  ŠPECIÁLNE

Jednokrídlové interiérové plné hladké otočné dvere s polodrážkou. 
Vhodné do priestoru, kde sú rozdielnejšie klimatické podmienky 
(teplota a relatívna vlhkosť vzduchu).
Najčastejšie uplatnenie tieto dvere nachádzajú medzi vykurovanou  
a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba, byt/kúpeľňa). 
Dverný plášť je opatrený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou 
prestupu vlhkosti do krídla.
Vhodné k osadeniu do oceľovej zárubne.
Povrchová úprava: CPL laminát.

Vysvetlivky: 

 - protipožiarne,  - bezpečnostné,  - protihlukové, 

 - klima,   - vstupné dvere

Lume Extra - jednokrídlové a dvojkrídlové interiérové 
protipožiarne drevené plné hladké otočné dvere s polodrážkou 
osadené v oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej 
zárubni. Deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI1 30 C0-C4 / 
DP3. Deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27-28 dB.  
Povrch. úprava: HPL, CPL laminát, 3D polypropylén, 
kašírovacia fólia.

Lume Extra Profil - jednokrídlové a dvojkrídlové interiérové 
protipožiarne drevené plné profilované otočné dvere  
s polodrážkou osadené v oceľovej alebo drevenej obložkovej 
protipožiarnej zárubni. Deklarovaná trieda požiarnej odolnosti 
EW 30 C0-C4 / DP3. Konkrétne se jedná o požiarne dvere typu 
Claudius, Troja, Odysseus, Quatro, Dakota, Montana, Oregon, 
Bordeaux, Anglet.
Povrchová úprava: nástrek bielou UV farbou alebo s PVC fóliou.

LUME EXTRA Acoustic - jednokrídlové interiérové 
protipožiarne drevené plné hladké otočné dvere s polodrážkou 
osadené v oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej 
zárubni s tesnením. Deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI1 
30 C0-C4 / DP3. Deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 34-35 
dB. Požiarne dvere se štrandardne osadzujú padacou prahovou 
lištou.  
Povrchová úprava: CPL laminát.

Presklené protipožiarne dvere - jednokrídlové a dvojkrídlové 
interiérové protipožiarne drevené presklené otočné dvere  
s polodrážkou osadené v oceľovej alebo drevenej obložkovej 
protipožiarnej zárubni. Deklarovaná trieda požiarnej odolnosti  
EI 30 - C nebo EW 30 - C. 
Povrchová úprava: CPL laminát.

Všetky vyššie uvedené typy bezpečnostných dverí sú vhodné ako 
vstupné dvere do bytu. Certifikáty, vyhlásenia a bližšie informácie 
nájdete na www.masonite.cz.
Montáž požiarno bezpečnostného zariadenia (PBZ) musí byť 
vykonaná oprávnenou osobou výrobcom.

KLIMA DVERE

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Jednokrídlové interiérové plné hladké otočné dvere s polodrážkou, 
ktoré sú skúšané a vyhodnotené podľa ČSN EN ISO 717-1  
a hodnotené na tzv. vzduchovú nepriezvučnosť.
Protihlukové dvere musia byť opatrené masívnym prahom  
s tesnením (nie je súčasťou ponuky Masonite CZ) alebo padacou 
prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou 
obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný 
uzáver deklarovaný ako protihlukový.
Vážená nepriezvučnosť: 35 - 38 dB (podľa typu zárubne a utesnenia  
prahovej škáry).  
Povrchová úprava: CPL laminát.

AQUA DVERE

ABS
deska

Aqua Extrem
Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere sú špeciálne 
vyvinuté pre náročné prevádzky (nemocnice, mliekárne, bazény, 
priemyselné prevádzky a pod.). Odolnosť dverí je zaistená hlavne 
pomocou ABS opláštenia o hr. 2 mm. Rám dverí tvorí plastový 
hranol s hliníkovou výstuhou, výplň EPS doska. Vodoodolné otočné 
dvere s polodrážkou, vhodné pre osadenie do oceľovej zárubne 
s tesnením alebo do vodoodolnej obložkovej zárubne AQUA. 
Možnosťou je i úprava Klima III do miestností s výkyvom teplot.
Jedinečný produkt vo svojej triede, ktorý nachádza svoje uplatnenie 
na miestach vyžadujúcich vodoodolnosť a nárazuvzdornosť. 
Produkt je možné vyrábať sériovo i v širokej škále atypov.
Príslušenstvo v cene: dózický zámok s roztečou 72 mm a tromi 
poniklovanými pántami (za príplatok nerezovými). Zámok je 
povrchovo ošetrený dvojgeneračným zinkovaním pre vysokú záťaž. 
Presklenie: Nerozbitné plexisklo číre/mliečne hrúbky 4 mm.
Farebné varianty: ABS RAL 7040, ABS RAL 9003, PVC fólie 
(dub zlatý a dub rustik). Možnosť nástreku v ďalších odtieňoch 
RAL za príplatok.

PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



Popisy povrchových úprav dverných krídel Masonite CZ Popisy konečných úprav hrán dverných krídel Masonite CZ

Fólia, pri ktorej výrobe se používajú ekologické organické 
farby a dekoračné papiere, ktoré sú po potlači podrobené 
lakovaniu.

Fólia s veľmi dobrými estetickými vlastnosťami, imitujúca 
prirodzenú priestorovú štruktúru dreva, ktorá sa vyznačuje 
vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.

Dverné krídla nalakované bielou akrylátovou farbou v odtieni 
RAL 9003.

Popisy základných výplní dverných krídel Masonite CZ

Jedná se o dutinovú výtlačne lisovanú drevotrieskovú 
dosku o objemovej hmotnosti 300 kg/m3. Táto dverná 
výplň sa vyznačuje vyššou tuhosťou a mechanickou 
odolnosťou, než s výplňou voštinovou. Súčasne je 
drevotriesková výplň, v porovnaní s výplňou voštinovou, 
odolnejšia voči prieniku tepla a hluku.

Najbežnejšie využívaná výplň interiérových dverí.
Jedná se o tvrdený vrstvený papier v tvare včelích plástov 
(šesťuholníka) s priemerom tzv. oka 25 mm.

Dvere bez polodrážky sa pre svoje výhody aktuálne 
dostávajú v popularite do popredia. Tieto dvere nemajú po 
svojom obvode žiadnu tzv. polodrážku a to im pri zatvorení 
umožňuje byť v jednej rovine s obložkovou zárubňou. 
Dverný uzáver potom nevystupuje tak do priestoru. Tieto 
dvere se tiež inak nazývajú bezfalcové. Táto úprava sa 
využíva aj pre dvere posuvné.

Dvere s polodrážkou sú najčastejším a najpoužívanejším 
typom dverného krídla.Tieto dvere majú po svojom obvode 
(okrem prahovej časti) vyfrézovanú charakteristickú tzv. 
polodrážku. Tieto dvere se tiež inak nazývajú falcované.

Je laminát hrúbky 0,8 mm vyrobený podobným spôsobom 
ako CPL laminát, ale z viacerých vrstiev a za väčšieho 
lisovacieho tlaku. Povrch HPL na dverách sa vyznačuje 
vysokou životnosťou a odolnosťou.

Je laminát hrúbky 0,2 mm s vysokou 
odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci 
se jednoduchou údržbou a vysokou 
životnosťou.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVERNÝCH KRÍDEL MASONITE CZ
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DEKORY TOTOŽNÉ AJ PRE RÁMOVÉ DVERE:

biela RAL 
9003

VYSVETLIVKY

buk dub jelša

Iba pre dvere série MASONITE I., II., III.

biela

Ostatné HPL dekory na dopyt.

Fólia hrúbky 0,2 mm ponúkaná v dekoroch dreva, ktorá 
dokonale kopíruje a zvýrazňuje profily na dverných krídlach. 
Vyznačuje se vysokou odolnosťou a jednoduchou údržbou.
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borovica 
švédska

3D
dub 

prírodný

3D



OKZ 60 mm - obklad kovovej zárubne so záklopovou obložkou šírky
60 mm je určený pre obklad štandardných kovových zárubní. Tento 
typ zárubne sa do priechodzieho otvoru usadzuje okolo pôvodnej 
kovovej zárubne a umožní tak renováciu zárubní bez hrubých 
búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru danému 
stavebnému otvoru a je vhodný pre rôzne rozmery priechodzích 
otvorov a hrúbky stien (od 60 mm). OKZ je možné osadiť 
štandardnými dverami, pokiaľ je obkladaná zárubňa v súlade  
s ČSN a presne zamurovaná v toleranciách pre OKZ.

OKZ 85 mm - obklad kovovej zárubne so záklopovou obložkou šírky  
85 mm nachádza svoje uplatnenie predovšetkým v panelových 
domoch, kde boli montované tzv. kovové zárubne „s nosom“. Tie totiž 
na rozdiel od štandardných kovových zárubní vyžadujú záklopovú 
obložku šírky 85 mm. OKZ se vyrába priamo na mieru obkladanej 
kovovej zárubni a je vhodný pre rôzne rozmery priechodzích otvorov 
a hrúbky stien (od 60 mm).

Povrchová úprava: CPL laminát, 
kašírovacia fólia, 3D polypropylén. Je 
možné dodať aj iba tzv. priechodzí obklad 
kovovej zárubne (bez kovania k osadeniu 
dverí). Vyplnený zameriavací protokol 
je neoddeliteľnou súčasťou objednávky. 
Odporúčame, aby zameranie pôvodnej 
kovovej zárubne a následnú montáž 
vykonával kvalifikovaný odborník.

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNEOBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

Zárubňa je neoddeliteľnou súčasťou dverného uzáveru a rovnako  
ako dverné krídlo je významným designovým prvkom interiéru.
Obložkové zárubne sú dodávané v rovnakom dekore ako dverné 
krídlo. Obložková drevená zárubňa je vyrobená z vysoko kvalitnej 
drevotrieskovej dosky, ktorá je frézovaná do požadovaných tvarov, 
rozmerov a pokrytá povrchovou úpravou podľa ponuky Masonite CZ. 
Z hľadiska estetického je štandardne na výber obložková zárubňa 
pre klasické dvere s polodrážkou, alebo pre dvere bezpolodrážkové 
(bezfalcové), ktoré majú hlavnú prednosť v tom, že po uzavretí je 
dverné krídlo v jednej rovine s obložkou. Obložkové zárubne  
s polodrážkou sú najpoužívanejším typom obložkových zárubní  
a sú určené pre obloženie steny od hrúbky 80 mm (na požiadanie je 
možné ponúknuť pre stenu od hrúbky 60 mm). Bezfalcová obložková 
zárubňa so skrytými závesmi je určená pre stenu od hrúbky 100 mm.
Obložková zárubňa je vhodná do 
klasického muriva i sadrokartónu. 
Štandardne vybavená tromi závesmi, 
tesnením a protiplechom. Štandardná 
šírka záklopu obložky je 60 mm (na 
požiadanie je možné ponúknuť tiež 
záklopy o šírke 85 mm). 

Dalšie varianty: protipožiarna 
obložková zárubňa s polodrážkou, 
priechodzia (slepá) obložková zárubňa
a obložková zárubňa tzv. na tupo.

PIESKOVANÉ

MASTERCARRE

KÔRA BRONZCHINCHILLASCREEN

SKLÁ

KÔRA ČÍRA PRIEHĽADNÉ

SICURA 
kľučka

Kovanie Masonite Bezpečnostné kovanie

SICURA 
madlo

ENTERO nerez ENTERO Sni

MORGAN nerez  
štvorcová rozeta

MORGAN nerez 
guľatá rozeta

SENZA nerez

TRIGI nerez

BURAK Sni GARANTI Sni LUSY nerez 
plochá rozeta

MARTA

LENKA

BERTA

LUCKA 
biela

LUCKA 
šedá

Pozn.: Pri bezpečnostnom kovaní 
je potrebné určiť orientáciu 

ľavá/pravá.

dózická
guľatá

cylindrická
guľatá

WC
guľatá

KOVANIE

Rozety
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