Průvodce nabídkou
vchodových dveří

www.sulko.cz . 800 155 156

Vchodové dveře jsou
přirozenou součástí našich
domovů, a proto chceme, aby
vám dobře sloužily po celou
dobu jejich užívání.
Naším cílem je, abyste byli
vždy s našimi produkty
maximálně spokojeni.

O společnosti
SULKO

Výrobou a montáží oken a dveří se zabýváme
již od roku 1993. Za tu dobu jsme v České republice i v zahraničí získali tisíce zákazníků.
SULKO je ryze českou rodinnou společností,
která staví na tradičních hodnotách a zároveň
se snaží být na špici v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů.
Nabízíme ucelený systém řešení otvorových
výplní pro náročné zákazníky v rodinných,
bytových i panelových domech. Dodáváme
své produkty také do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak v tuzemsku, tak
například v Belgii a Švýcarsku.

Dlouhodobý růst společnosti je důkazem síly,
stability a předního postavení firmy na českém
trhu. To potvrzuje také zvyšování výrobních
kapacit, rozšiřování počtu pracovních míst
a zavádění nových výrobků na trh.
Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují,
pokud k nim má dodavatel osobní přístup, dokáže rychle pochopit a vyhodnotit jejich potřeby a připravit jim nabídku na míru.
Proto klademe vysoké nároky na naše obchodní a montážní týmy. I své partnery vybíráme
a školíme tak, abychom společně dokázali našim zákazníkům nabídnout ty nejlepší služby.
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SULKO Open

Skvělý poměr kvality,
ceny a nestárnoucího
designu…

O.01

Jednoduché moderní tvary řady SULKO Open
patří mezi nejoblíbenější z naší nabídky. Kvalita použitého materiálu zaručuje vysokou
pevnost, odolnost proti UV záření, vynikající
tepelně izolační vlastnosti a dlouhou životnost – vše v kombinaci s velmi příznivou
cenou.
Nabízíme výběr z mnoha typů, barevných
provedení a doplňků.

4-5

.B
 arva bílá
.K
 lika Porto, stříbrná
.H
 ladká výplň

O.05

. Barva antracitová
. Madlo E, nerez
. Hladká výplň

O.08

. Barva Ořech
. Madlo R, nerez
. V P Trend Krystal

O.03

.B
 arva Cherry Amaretto
. Knoflík Porto, stříbrný
.H
 ladká výplň

O.06

. Barva Zlatý dub
. Klika London, bronzová
. V P Trend Ametyst

O.09

. Barva Mahagon
. Knoflík Porto, stříbrný
. Perito Jana

O.04

.B
 arva Irský dub
.M
 adlo FS, nerez
.M
 atované mléčné sklo

O.07

. Barva bílá
. Madlo E, nerez
. V P Trend Blanice

O.10

. Barva Douglasie
. Klika London, stříbrná
. V P Trend Radbuza
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VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Open

O.02

SULKO Smart

Jedinečná dominanta
vašeho domu…

S.01

Řada SULKO Smart je určena všem zákazníkům se zájmem o náročnější řešení vchodových dveří. Díky široké škále skel a doplňků
budou vaše dveře vždy jedinečné. Velikou
předností této řady je variabilita příček podle
konkrétního stavebního otvoru.
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.B
 arva Oregon
.M
 adlo G, nerez
.H
 ladká výplň

S.05

. Barva antracitová
. Madlo – set s klikou
. Hladká výplň

S.08

. Barva Irský dub
. Klika London, bronzová
. Hladká výplň

S.03

.B
 arva Silver CC
.M
 adlo FV, nerez
.H
 ladká výplň

S.06

. Barva Sorento Balsamico
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň

S.09

. Barva Macore
. Madlo E, nerez
. Hladká výplň

S.04

.B
 arva Střední dub
.K
 noflík London, stříbrný
.H
 ladká výplň

S.07

. Barva šedá
. K noflík London, stříbrný
. Hladká výplň

S.10

. Barva bílá
. Klika Porto, stříbrná
. L amely
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VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Smart

S.02

SULKO Grand

Odráží sebevědomý
smysl pro styl…

G.01

Unikátní řada SULKO Grand splňuje nejvyšší
nároky na funkčnost a výjimečný design, vysoce hodnotné povrchové zpracování a mnoho možností při výběru barev a dekorů. Nabízí
i možnost použití pískovaných skel. Dá se říci,
že splní téměř všechny vaše představy.
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.B
 arva tmavě červená
.M
 adlo FV, nerez
.H
 ladká výplň

G.05

. Barva Rustic Cherry
. Madlo FV, nerez

G.08

. Barva tmavě modrá
. Madlo G, nerez
. Hladká výplň

G.03

.B
 arva Amaretto CC
.M
 adlo E, nerez
.P
 ískované sklo

G.06

.B
 arva Quartz Grau
.M
 adlo FS, nerez

G.09

. Barva Sorento Balsamico
. K noflík Porto, bronz
. Hladká výplň

G.04

.B
 arva Birke Rose
.M
 adlo FHZR, nerez

G.07

.B
 arva Silver CC
.K
 lika London Stříbrná
.H
 ladká výplň

G.10

. Barva Soft Cherry
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň
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VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Grand

G.02

SULKO Art

Tvůrčí, jedinečná,
kreativní…
Nebojte se, buďte
originální

A.01

Řada SULKO Art je tu pro ty, kteří hledají výjimečné možnosti kreativity. Atypické řešení,
zajímavé tvary v kombinaci s barvou skel poskytují atraktivní vzhled. Dokonale zapadají do
charakteru moderních domů, kde spolu s různými typy doplňků umožňují dostatečně stylizovat dveře a přizpůsobit je charakteru stavby.
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.B
 arva Soft Cherry
.M
 adlo FHZR
.H
 ladká výplň

A.08

. Barva Cherry Amaretto
. Klika London, bronzová
. Hladká výplň

A.03

.B
 arva Bahenní dub
.M
 adlo FV, nerez
.H
 ladká výplň

A.09

. Barva Střední dub
. K noflík London, stříbrný
. Hladká výplň

A.10

. Barva bílá
. Madlo C, nerez
. Hladká výplň

A.07

.B
 arva Anthrazitgrau Glatt
.M
 adlo FV, nerez
.H
 ladká výplň
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VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Grand

A.02

SULKO Alu Premium

Dodá punc luxusu
a vkusné elegance…
Vchodové hliníkové dveře SULKO Alu Premium znamenají dokonalé
tvarové ztvárnění, osobitý styl a optimální kombinaci vysokých izolačních hodnot a bezpečnosti. Luxusní a přitom velmi kultivovaný design
naplňuje podstatu slova „nadčasovost“.

AP.01

12 - 13

. nenáročná údržba
. v ýborná zvuková izolace
. široká škála barev
. s ystémy s požární odolností
. nadčasový vzhled a špičková funkčnost
. t varová a tepelná stálost
. dlouholetá životnost i při náročných
podmínkách

AP.02

.B
 arva Grafit metalíza 9011
.M
 adlo A, nerez

AP.05

. Barva RAL 9022
. Madlo E, nerez

AP.03

.B
 arva RAL 5002
.K
 noflík, Verona

AP.06

. Barva RAL 3003 / 3018
. Madlo FR, nerez

AP.04

.B
 arva Irský dub
.M
 adlo FR, nerez

AP.07

. Barva Ral 8000
. Madlo FS, nerez
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VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Alu Premium

Výhody
hliníkových dveří SULKO

SULKO Profi Line

To nejlepší pro budoucnost – nový profilový
systém z vysoce technicky vyspělého materiálu
RAU-FIPRO®

Dokonalé energetické vlastnosti jsou nejdůležitějším kritériem při vývoji profilů nové generace.
Výsledkem je nová dimenze vchodových dveří tvořená revolučním spojením špičkového materiálu
RAU-FIPRO® a inovativního profilu SULKO Profi Line.
Možnosti provedení
. U provedení barevného jsme schopni na přání zákazníka sladit barvu pantů k barvě profilu
nebo k barvě kliky.

14 - 15

. s amonosný šestikomorový profil
se stavební hloubkou 86 mm
. maximální energetická efektivita
. špičkové povrchové úpravy – vysoce
jakostní, hladké, lehce udržovatelné
. provedení i s bezbariérovým prahem

RAU-FIPRO®
. v ysoce technicky vyspělý materiál
se skleněným vláknem
. promyšlená receptura a výrobní
technologie dodávají tomuto materiálu
vynikající statické vlastnosti

PL.02

.B
 arva bílá
.M
 adlo FV

PL.03

. Barva Ořech
. Madlo FS
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ENERGETICKY NEJLEPŠÍ SAMONOSNÝ PROFILOVÝ SYSTÉM . SULKO Profi Line

Přednosti systému
SULKO Profi Line

Systém
odsuvně-zdvižných dveří
SULKO
Posuvně-zdvižné dveře (HS portál)
Vzhledově ideální propojení venkovního dění a klidu domova s důrazem na
maximální prostor. Tento prvek může mít prosklenou plochu přes 26 m2,
a tím ideálně prosvětlit vnitřek domu. Ovládání posuvných dveří přitom
nevyžaduje žádnou sílu, snadno je zvládne otevřít i dítě.
HS portály SULKO splňují pasivní standardy a úspěšně prošly i Blowerdoor testem. Při použití zasklení s vysokým procentem propustnosti slunečního záření dodá do vašeho domova i dostatek energie.

Maximální rozměry (Š×V):
V bílé barvě: 10×2,7 m
s šířkou křídla do 3 m
V barevném provedení: 6,8×2,6 m
s šířkou křídla do 2,5 m

16 - 17

. špičkový vícekomorový profil
. maximální stabilita pro velkorozměrové
zasklení
. v hodné i pro pasivní a nízkoenergetické
domy

Ovládání
. při otevření otočením kliky se křídlo
nadzvedne o několik milimetrů, čímž
se odbrzdí a pomocí koleček skrytých
v křídle se pohybuje ve vlastní kolejnici
. dveře se ovládají pouze jednou rukou
bezpečně, komfortně a s lehkostí i při
velkých rozměrech

Použití
. pro novostavby i rekonstrukce
. pro plynulý přechod z obytného prostoru
na terasu, balkon nebo zahradu
. pro zimní zahrady

Jednokřídlé provedení
K ovládání HS portálu stačí pouze lehký dotek

BLOOWER-DOOR TEST
Detekční metoda slouží ke zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zajištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti
dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.
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VCHODOVÉ DVEŘE POSUVNÉ A ODSUVNÉ PRO RODINNÉ DOMY . Systém posuvně-zdvižných dveří SULKO

Výhody
posuvně-zdvižných
dveří SULKO

Foto: SULKO Galerie, OLOMOUC

Systém
odsuvně-sklopných dveří
SULKO
Zpříjemněte si bydlení skvělou
kombinací odsuvných dveří
a sklopných oken…
Optimálně propojuje vnitřní prostory s exteriérem při dodržení nároků
na maximalizaci tepelných úspor. Velká plocha otevření křídla zajišťuje
prolnutí vnitřního a venkovního prostředí. Poskytuje maximální stabilitu i pro velkoformátová zasklení. Velkou předností odsuvně-sklopného
provedení je možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy,
která umožní stejný způsob větrání jako u oken.
Použití
. vstupy z obytného prostoru na terasu, do zahrady ap.
. pro novostavby i rekonstrukce

Možnost jiné barvy z vnitřní a z vnější části.

18 - 19

. možnost sklopení posuvného křídla do
ventilační polohy, která umožní stejný
způsob větrání jako u oken
. úspora místa – otevřené křídlo zabere
v interiéru jen několik centimetrů

Ovládání
. v šechny prvky se sklopně–odsuvným
kováním se snadno otevírají i zavírají
. veškeré funkce ovládá ergonomicky
tvarovaná klika
. inovativní technika pojezdového vozíku –
křídlo lehce a precizně zaskočí z posuvu
do sklopné polohy
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VCHODOVÉ DVEŘE POSUVNÉ A ODSUVNÉ PRO RODINNÉ DOMY . Systém odsuvně-sklopných dveří SULKO

Výhody
odsuvně-sklopných
dveří SULKO

SULKO
pro bytové domy
Naleznou své místo v každém
moderním domě…
V naší nabídce naleznete kvalitní vstupní portály pro bytové domy včetně schránkových panelů, zvonkových tabel a dalších doplňků, které
eliminují pohyb cizích lidí v prostorách, kde to není žádoucí.
Nadstandardní rozměry a výběr barev je i v případě dveří pro bytové
domy u nás samozřejmostí.

BD.01
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.P
 last, barva bílá
.K
 lika Porto, stříbrná + Alu lišta
.H
 ladká výplň, schránkový panel

BD.05

. Hliník, barva RAL 8017
. Madlo C
. V ýplň ALU

BD.08

. Hliník, barva RAL 3001
. K noflík, Liverpool

BD.03

.P
 last, Zlatý dub
.K
 noflík Trento + madlo A
.H
 ladká výplň, schránk. panel

BD.06

. Hliník, barva RAL 5014
. Madlo FS, zdvojené okopové
madlo A30

BD.09

. Hliník, RAL 7036
. Madlo FS
. Výplň ALU

BD.04

.P
 last, Cherry Amaretto
.M
 adlo G, nerez + Alu lišta
.H
 ladká výplň

BD.07

. Hliník, barva RAL 5000
. Madlo FV
. Výplň ALU, schránkový panel

BD.10

. Hliník, barva RAL 8003
. Klika Liverpool,
okopové madlo A30
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VCHODOVÉ DVEŘE PRO BYTOVÉ DOMY

BD.02

SULKO Technické informace
Jaký materiál zvolit?
Každý z materiálů má svá specifika a vhodné využití.
Rádi vám při bezplatných konzultacích pomůžeme určit, jaký materiál je vhodný právě pro vaši stavbu.

Plast

Hliník

Pro plastové produkty hovoří několik základních faktorů:
. velké množství nejrůznějších vzhledů
. minimální údržba – hladký neporézní povrch, který se snadno udržuje
. technologická pokročilost
. dlouhá životnost
. vynikající tepelně-izolační vlastnosti
. vynikající poměr kvalita/cena

. ideální pro prostory s velkou frekvencí používání, hliník jako stabilní
materiál dokáže odolávat i větším otřesům a nešetrnému zacházení
. ideální pro nadstandardní rozměry a architektonicky specifická
řešení
. vícekomorové profily s přerušeným tepelným mostem zaručují
vynikající funkčnost a tepelně-izolační vlastnosti
. nadčasový design a široká barevná škála

Standardní provedení plastových vchodových dveří

. hliníkové dveře jsou dodávány standardně s tříbodovým hákovým
zámkem a třemi dvojdílnými bezpečnostními závěsy, což výrazně
zvyšuje bezpečnost těchto prvků
. variabilně lze dveře ještě více zabezpečit osazením samozamykacími automatickými zámky, či trojdílnými, či skrytými závěsy.
. do rohů křídel dveří jsou vkládány speciální vložky, které zaručují
jejich tuhost. Zároveň umožňují svaření výztuh a zhotovení tuhého
rámu odolného proti kroucení.
. dveře mohou být osazeny v provedení klika / klika nebo klika / knoflík, popřípadě různými druhy madel
. vchodové dveře jsou dodávány s nízkým, kartáčkovým nebo automatickým prahem a jsou tedy vhodné do bezbariérových prostor.
. pomocí obvodového těsnění umístěného ve dvou rovinách společně
s centrálním vícebodovým těsněním je zajištěna maximální vodotěsnost a vzduchotěsnost prvku

Vchodové dveře jsou vyráběny z vícekomorového profilového systému
se stavební hloubkou 70, 80 či 86 mm, který zajišťuje velmi dobrou
tepelnou izolaci. Technickým znakem je maximálně dimenzovaná
ocelová výztuž, která je zárukou vysoké stability. Vchodové dveře jsou
vyráběny v klasickém proskleném provedení nebo v mnoha typech
dveřních výplní.
. technické provedení a konstrukce vchodových dveří se zásadně liší
od provedení a konstrukce oken a balkonových dveří
. hlavním rozdílem je masivnější provedení profilů dveřního rámu a
křídla
. do rohů křídel dveří jsou vkládány svařované speciální vložky, které
zaručují zvýšenou tuhost a odolnost křídla vůči kroucení
. dveře mohou být osazeny v provedení klika / klika nebo klika / knoflík, popřípadě různými druhy madel
. pomocí obvodového těsnění umístěného ve dvou či třech rovinách
je zajištěna vysoká těsnost proti zatékání dešťové vody do interiéru
Standardní provedení hliníkových vchodových dveří
Vchodové dveře jsou vyráběny z vícekomorového profilového systému
se stavební hloubkou 70, 78 či 95 mm, zajišťujícího skvělé technické a
tepelné parametry. Hliníkové vchodové dveře zároveň nabízejí nenáročnou údržbu, tvarovou a tepelnou stálost a dlouholetou životnost i
v náročných podmínkách. Hliníkové vchodové dveře jsou vyráběny v
klasickém proskleném provedení, s plnou výplní, nebo v mnoha typech okrasných dveřních výplní.
Vchodové dveře vyrábíme s ohledem na individuální přání zákazníka. Standardně jsme schopni dodávat dveře s ozdobnými výplněmi a
připravit škálu dalších atypických řešení a prvků. Nezanedbatelnou
výhodou je možnost výroby dveří nadstandardních rozměrů a plné
využití kreativity zákazníka či architekta.

Barvy a dekory
. plastové dveře nabízíme v několika desítkách dekorů a barev (vzorník barev a dekorů naleznete na straně 31 )
. hliníkové dveře si můžete zvolit v barvě podle vzorníku RAL, lze vybírat z nástřiků v dřevodekoru či strukturálních metalických barvách
Zasklení
. u plastových dveří standardně izolační dvojsklo a individuálně trojsklo, u hliníkových dveří standardně izolační dvojsklo / trojsklo /
plná výplň / okrasné panely
. u plastových dveří standardně zasklívací lišty zkosené, u hliníkových
dveří standardně zasklívací lišty hranaté
Kování
. u plastových dveří standardně zámek s čepy, u hliníkových dveří standardně 3 – bodový zámek s háky, možnost bezpečnostních zámků
. 3 dveřní panty umožňují seřizování ve 3 rovinách a zajišťuji vysokou
nosnost
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Pojmy

. SULKO Vchodové dveře jednokřídlé

. SULKO Vchodové dveře dvoukřídlé

vstupní prvek do budovy, jehož plný
průchod uzavírá jedno křídlo

. SULKO Boční fi x

vstupní prvek do budovy, jehož plný
průchod uzavírají dvě křídla – hlavní
a vedlejší

pevné zasklení v rámu, spojené
spojovacích profilů

Komponenty
3

1

2

Kování vnitřní
více na str. 24

7
2
1

3

Kování vnější (kliky, madla, rozety)
více na str. 25

4

Dveřní závěsy
více na str. 27

5

Doplňky (klepadla, schránky, kukátka atd.)
více na str. 26

6

Dveřní práh
více na str. 27

7

Dveřní výplň
více na str. 28–31

5

4

2

5
2

6

Schéma otevírání dveří

. ven otevíravé levé dveře

. ven otevíravé pravé dveře

. dovnitř otevíravé pravé dveře

. dovnitř otevíravé levé dveře

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz
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SULKOKování
Kování
vnitřní
SULKO
vnitřní
Zámková vložka
íkem Guard

Elektronický systém
dálkového otevírání dveří

Vložky mohou být opatřeny
tzv. „otočným knofl íkem“,

Tento prvek slouží k dálkovému
otevírání dveří. Vchodové
dveře lze osadit tzv. pohyblivou
západkou a je možné volit mezi
režimy otevřené a uzavřené
západky. Systém je možné
napojit na stávající síť v domě.

uvnitř. Z vnější strany

Automat
KFV

vchodové dveře

Přídavná zvýšená bezpečnost.
Dveře se jednoduše přitáhnou

Elektricky ovládaný zámek
dveří, který lze ovládat
přímo z dveřních telefonů

vystřelí, při otáčení klíčem
dochází k vysouvání háků,
dveřní uzávěra spolehlivě

ústředen. Je vhodný
nebo domů, kde je požadován
kontrolovaný pohyb osob.

deformacím dveřního křídla

Biometrická čtečka otisku prstu
Identifi kace pomocí otisk prstu je
velmi účinný způsob ochrany proti
neoprávněnému vstupu. Zaručuje
nezaměnitelnost konkrétní osoby.
osob pomocí otisků prstů odpadá

kací

prstu má
záměna nebo odcizení.

Systém elektronického
sledování oken
Spočívá v kombinaci rohového
převodu s magnetickým
čepem umístěným na křídle

kontaktu, je vyslán impuls
napojen.

Dveřní rozvora – provedení
Na kování vchodových dveří jsou kladeny
vysoké nároky z hlediska kvality i bezpečnosti.
Proto používáme pro naše výrobky dveřní
kování předních výrobců, kteří patří mezi
světovou špičku. Standardním typem zámku
je rozvora se čtyřmi rolničkami, které zajišťují
těsnost po celé výšce křídla. Nabízíme možnost
volby ovládání klíčem nebo ovládání klikou.
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. Verona

. P aris

. Tokyo

. London

. Lucemburk

Kliky
Kliky
Vybíráme pro vás
kvalitní
kování
Vybíráme
pro vás
vkvalitní
mnohakování
variantách
povrchových
úprav.
v mnoha variantách
povrchových úprav.
Kliky nabízíme
vKliky
provedení:
nabízíme
knoﬂ
ík / klika
v provedení:
nebo
klika
/ klika.
knoﬂ ík / klika
nebo klika / klika.

Madla
Madla
V nabídce máme
také
širokémáme
portfolio
V nabídce
vysoce
kvalitních
také široké
portfolio
madel
vysocenejrůznějších
kvalitních
tvarů.
madel nejrůznějších
tvarů.

. t yp D

. t yp FS

. t yp FV

. t yp G

. t yp C

Kování rozetové
Kování rozetové
V našem sortimentu
nechybí
dělené
V našemani
sortimentu
sestavy,
tzv.dělené
kliky
nechybí ani
rozetové.
sestavy, tzv. kliky
rozetové.

. P aris

. Verona

. Las Vegas

. A msterdam
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VCHODOVÉ
DVEŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A DOPLŇKY. SULKO
. SULKO
Kování
vnitřní. Kování
. Kování
vnější
VCHODOVÉ
DVEŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A DOPLŇKY
Kování
vnitřní
vnější

SULKO Kování
vnější
SULKO
Kování
SULKO Kování vnější
vnější

. S WP

Kování pro posuvné
aKování
odsuvné
prodveře
posuvné
a odsuvné dveře
Toto vynikající
kování
nabízíme také
Toto vynikající
vkování
uzamykatelné
nabízímeverzi.
také
v uzamykatelné verzi.
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SULKO
Doplňky
SULKO
Doplňky
Madlo pro bezbariérový přístup

Ochranná lišta

Zajišťuje snadnou manipulaci
a otvírání dveří. Díky řadě variant
provedení lze kombinovat mnoho
druhů designů a povrchových
úprav dle lakovaných odstínů
RAL, leštěného či broušeného
nerezu.

Účinná ochrana vchodových
.

Větrací mřížka

Nožní stavěč

Zajišťuje jednoduché a zároveň
bezpečné odvětrávání místností,
např. při dlouhodobé
nepřítomnosti. Dochází
plísní
v interiéru. Uvedené typy
zabezpečují nutnou výměnu
vzduchu při minimálním
tlakovém spádu (2 [Pa]).

Slouží k zajištění dveří

Samozavírač

Uzamykatelný dveřní řetízek

Slouží k samočinnému zavírání

Slouží i jako dětská pojistka
Řetízek se obsluhuje z vnitřní

V provedení s aretací umožňuje
zablokování dveří v otevřené
poloze. Díky nastavitelným
parametrům rychlosti a síly
zavírání umožňuje plynulé
nastavení.

Slouží proti zašpinění a obití
vchodových dveří například
jízdními koly.

zašlápnutím stavěče.
Jednoduchým odblokováním lze
opět stavěč odjistit.

Řetízek je vyroben z tvrzené
oceli s kvalitní otočnou
cylindrickou vložkou.

Klepadla, kukátka, vhozy
V naší nabídc

ňk je velmi široké, uvádíme zde jen pár příkladů.
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SULKO
závěsy
SULKODveřní
Dveřní
závěsy
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Nabídka designových pantů

Pro hliníkové dveře
Skryté dveřní panty SULKO osazené do hliníkových vchodových dveří zajistí nerušený design a zvýšenou
bezpečnost celého prvku. Tyto dveřní panty Vás nebudou obtěžovat svým vzhledem, jelikož je až do
otevření dveřního křídla neuvidíte.
Díky masivnímu provedení a širokým možnostem seřízení zajišťují tyto panty stabilní upevnění křídla
v rámu a bezproblémový chod dveří. Zároveň jsou díky svému skrytí ve falcu křídla a rámu zcela
chráněny proti případnému pokusu o násilné vniknutí do dveří.
. dovnitř i ven otvíravé prvky
. nosnost až 120 kg
. úhel otevření až 115 °
. možnost seřízení výškově 6 mm, stranově 4 mm
. povrchová úprava nerez ocel
. bezúdržbové provedení
Pro plastové dveře
Všechny komponenty vchodových dveří volíme tak, aby splňovaly vysoké nároky na technické řešení,
funkčnost, dlouhou životnost a v neposlední řadě také klademe důraz na design.
Proto vám můžeme nabídnout skutečně to nejlepší.
Dveřní závěsy 3D k tomu jednoznačně patří.
. použitelné pro všechny běžné profily
. třídimenzionální seřízení bez svěšení dveří
. přímé upevnění ve dveřním rámu i křídle
. vysoká nosnost do 160 kg
. délka závěsu 140 mm, průměr závěsu 20 mm
. bezúdržbová ložiska
. povrchové úpravy: bílá – RAL 9016, hnědá - H9, stříbrná

SULKO Prahy

SULKO Prahy
Práh GU MFT

Al práh vysoký

ráh
přerušeným tepelným mostem.
Vynikající těsnost proti průvanu
árazovému dešti.
Při montáži se hliníkový nízký
práh pokládá na čistou „0“.
Nejlépe se uplatní tam,

přerušeným tepelným mostem.
Vynikající těsnost proti průvanu
Při montáži se zapouští 30 mm

podlahy.

použití je tam, kde se provádí
rekonstrukce podlahy –typické
pro novostavby.

Bezbariérový práh

Automatický práh

Vstřícn
schopností pohybu.

Nabízíme možnost zabudování
vhodné do bezbariérových
prostor. Oproti klasické

Bezbariérový práh odpovídá
cesty pro invalidní spoluobčany.
Zajišťuje tak nerušený vstup

a ztížit přístup do místností
osobám s obtížnou pohyblivostí

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz
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SULKO Okrasné dveřní výplně
ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A JEJICH VARIANT JSME PRO SNADNĚJŠÍ
ORIENTACI ROZDĚLILI DO TŘÍ KATEGORIÍ – OD ZÁKLADNÍCH PLASTOVÝCH PŘES ODOLNÉ
VÝPLNĚ HPL AŽ PO VYSOCE KVALITNÍ VÝPLNĚ ALU.
ZAPOJTE VLASTNÍ FANTAZII A VYTVOŘTE SI JEDINEČNÉ DVEŘE Z NAŠÍ NABÍDKY.

. Ametyst VP

. Anna P

. Annabel HPL P

. Blanice VP

. Brigitte P

. Cidlina VP

. Dita HPL P

. Edith ALU P

. Felicity ALU P

. Flora ALU P

. Ilona P

. Isabela P
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. Jaspis VP

. K09 HPL VP

. K11 HPL VP

. K37 HPL VP

. K26 HPL VP

. Litavka VP

. Marta HPL P

. Olivie P

. Opal VP

. Renata HPL P

. Viola HPL P

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz
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. Jarmila HPL P

SULKO Skla do hliníkových oken a dveří

Druhy skel

Skla se saténovou povrchovou úpravou

Ornamentní skla

.
.
.
.
.

Řada čirých a barevných plavených skel,
která jsou z jedné strany matována.

Ornamentní a tónovaná skla je vhodné použít tam,
kde chceme zabránit průhlednosti a chránit tak
své soukromí, a naopak nechceme omezit průchod
světla dovnitř.
Standardně jsou používána izolační skla s plastovým rámečkem, která jsou pokovena a naplněna
vzácným plynem (largonem, resp. kryptonem).

Tepelně izolační
Ornamentní
Drátoskla
Protihluková
Bezpečnostní kalená nebo lepená

.
.
.
.
.

kvalitní plavené sklo
ušlechtilý průsvitný nebo saténový vzhled
jedinečné odstíny
odolné proti skvrnám
zlepšený filtr pro venkovní světlo

Skla se saténovou povrchovou úpravou

SULKO Bronze

SULKO Dark Grey

SULKO Green

SULKO Dark Blue

SULKO Crepi

SULKO Flutes

SULKO Gothic

SULKO Chinchilla

SULKO Kathedr. Klein

SULKO Konfeta

SULKO Krizet

SULKO Kura

SULKO Niagara

SULKO Screen

Ornamentní skla
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SULKO Vzorník barev a dekorů
Rozšířená nabídka

Zlatý dub

Bahenní dub

Ořech

Krémová

Douglasie

Irský dub

Mahagon

Antracit

Cherry
Amareto

Quartzgrau

Silver CC

Palisandr

Grauglatt

Black Cherry

Šedá

Anthrazitgrau
Glatt

Sorento
Balsamico

Birke Rose

Tmavě modrá

Střední dub

Soft Cherry

Oregon

Macore

Kolonial

SULKO disponuje vlastní lakovnou, která umožňuje prvky opatřit jednostranným i oboustranným barevným nástřikem dle vzorkovníku RAL. Prestižního vzhledu lze dosáhnout metalickým nástřikem. Tato povrchová úprava zajistí stejnobarevnost oken, dveří i dodávaného
příslušenství.
V rámci rozšířené nabídky můžete vybírat i z více barev, než jsou zde uvedené. Kompletní
informace o nabídce barev naleznete na našich stránkách www.sulko.cz nebo vám je ochotně
sdělí náš obchodní zástupce.

Probarvené profily u oboustranných barev
Bílá

Karamelová

Hnědá

Antracitová

Okna i dveře SULKO dodáváme
na podkladových nosičích v různých barvách. Při oboustranném barevném provedení tak
dojde k optimálnímu sladění
kašírovací fólie s barvou nosiče.
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Základní nabídka

www.sulko.cz . 800 155 156

SULKO Centrála
ZÁBŘEH

Československé armády 981/41 . 789 01 Zábřeh . tel. 583 469 111 . sulko@sulko.cz

SULKO Galerie
BRNO

Palackého tř. 155a . 612 00 Brno . tel. 541 260 468 . brno@sulko.cz

OLOMOUC

Čajkovského 1348/18a . 779 00 Olomouc . tel. 585 220 167 . olomouc@sulko.cz

OSTRAVA

Janáčkova 20 . 702 00 Ostrava . tel. 596 542 733 . ostrava@sulko.cz

PRAHA

Strakonická 21 . 159 00 Praha 5 – Lahovice . tel. 272 735 829 . praha@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře

SULKO partner

Na webových stránkách www.sulko.cz
najdete širokou obchodní síť našich
partnerů, kde si můžete vyhledat
svého nejbližšího prodejce.
Verze 11/2017

BRUNTÁL

Jesenická 47/719 . 792 01 Bruntál . tel. 554 254 623 . bruntal@sulko.cz

DĚČÍN

Masarykovo náměstí 18 . 405 02 Děčín . tel. 412 513 611 . decin@sulko.cz

H. KRÁLOVÉ

Brněnská 700/25 . 500 06 Hradec Králové . tel. 495 211 370 . hradec@sulko.cz

JESENÍK

V Oblouku 816/5 . 790 01 Jeseník . tel. 584 409 488 . jesenik@sulko.cz

KLATOVY

Tyršova 373 . 339 01 Klatovy . tel. 376 312 871 . klatovy@sulko.cz

LIBEREC

Londýnská 108/3 . 460 01 Liberec . tel. 731 432 061 . liberec@sulko.cz

MLADÁ BOLESLAV

Jaselská 1391 . 293 01 Mladá Boleslav . tel. 739 244 884 . mladaboleslav@sulko.cz

OPAVA

Krnovská 104 . 746 01 Opava . tel. 553 666 667 . opava@sulko.cz

PARDUBICE

Husova 1782 . 530 03 Pardubice . tel. 466 301 224 . pardubice@sulko.cz

PROSTĚJOV

Rostislavova 8 . 796 01 Prostějov . tel. 582 341 706 . prostejov@sulko.cz

SVITAVY

Nám. Míru 79/5 . 568 02 Svitavy . tel. 461 540 826 . svitavy@sulko.cz

ÚSTI N. LABEM

Špitálské náměstí 3517 . 400 01 Ústí nad Labem . tel. 606 771 598 . ustinadlabem@sulko.cz

ŠUMPERK

Krátká 3297 . 787 01 Šumperk . tel. 583 222 255 . sumperk@sulko.cz

ZLÍN

tř. Tomáše Bati 162 . 760 01 Zlín . tel. 577 101 001 . zlin@sulko.cz

