
UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ DVEŘE

VÝROBKY PRO  
DOMÁCNOST A PRŮMYSL 



Záruka klidu
KRISPOL je ceněným polským výrobcem 
dveřního a okenního truhlářství. Nabízíme 
komplexní, moderní řešení pro domácnost 
i průmysl, včetně vrat, oken, rolet, fasád-
ních žaluzií  a venkovních dveří. Jedná se o 
energeticky úsporné produkty s dlouhou 
životností určené pro lidi, kteří myslí na 
budoucí úspory související s každoden-
ním provozem budovy. 

Záruka klidu podle KRISPOL: 

+ Rozumný a rychlý výběr na prodejních 
místech 

+ Energeticky úsporné vrata , okna, role-
ty, žaluzie  a dveře v jedné barvě 

+ 7 let záruka na PVC a hliníková okna 
a 5 let na ostatní výrobky z řady HOME* 

+ Efektivní záruční a servisní systém 
Nejvyšší kvalitu naší práce a výrobků 
potvrzují certifikáty a ocenění. 

Nejvyšší kvalitu naší práce a produktů po-
tvrzují certifikáty a oceně.

* Záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách KRISPOL 
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Univerzální venkovní dveře jsou komfortním řešením, které dobře funguje v každé budově. Představují další vstup, díky kte-
rému není potřeba pokaždé otevírat garážová vrata. V době, kdy lidé oceňují na prvním místě pohodlí a funkčnost, se tato 
varianta stává velmi oblíbenou. 

UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ DVEŘE
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DZUM je k dispozici v jedno nebo dvoukřídlé verzi. Výplně jsou v podobě hladkého panelu nebo skla, umožňující jejich přizpů-
sobení různým stavebním podmínkám a individuálním potřebám investora. Široká škála barev RAL, stejně jako široká škála 
dekorů, umožňuje také vzhledovou konzistenci, např. s garážovými vraty. 

PŘIZPŮSOBENÉ VAŠÍ INVESTICE
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V případě průmyslových investic je pro komfort každodenní práce klíčová ergonomie, kvalita a odolnost vůči často 
náročným podmínkám. Univerzální dveře zde budou perfektní. Škála barevných variant také umožňuje vizuálně 
sladit produkt s každou investicí. 

VYBAVENÍ PRŮMYSLOVÝCH INVESTIC

5



BEZPEČNÉ A ELEGANTNÍ GARÁŽOVÉ DVEŘE

Univerzální hliníkové dveře se nejčas-
těji používají jako pohodlný, doplňko-
vý vstup do garáže vybavené sekční-
mi nebo rolovacími vraty. Dvoukřídlá 
garážová vrata většinou sama o sobě 
fungují jako dveře, zejména v místech 
s neobvyklými stavebními podmínka-
mi. Oba typy vrat musí zaručit účinnou 
garážovou ochranu, odolnost, odpoví-
dající úroveň izolace, elegantní vzhled 
a pohodlné ovládání. 

Díky široké škále vzorů a barev lze boč-
ní dveře a garážové dveře KRISPOL 
dokonale integrovat do různých archi-
tektonických projektů. Své uplatnění 
najdou i v průmyslových investicích. 

SYSTÉM UNIVERZÁLNÍCH DVEŘÍ DZUM 

1

2

3

Systém je dostupný pro jednokřídlá (DZU 60S) i dvoukřídlá garážové dveře (DZU 
60D). Křídla dveří jsou vyplněna zateplenými panely o tloušťce 40 mm. Mnoho 
typů konfigurací umožňuje flexibilní přizpůsobení dveří potřebám investice, např. 
díky použití příček a sloupků nebo dělení výplně. 

Dveře jsou k dispozici v různých variantách prolisů z vnější strany, mohou být 
vyplněny sklem (jednokomorovým nebo dvoukomorovým), stejně jako hladkým 
hliníkovým sendvičovým panelem. Konstrukce může být jednostranně nebo 
oboustranně dýhovaná, lakovaná barvou z palety RAL (také dvoubarevná). 

PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ 
EPDM TĚSNÍ SPOJ 
KŘÍDLA S PRAHEM 

TEPELNĚ IZOLOVANÝ 
PRÁH 

TŘÍKOMOROVÉ 
PROFILY O HLOUBCE 
60 MM S TEPELNÝMI 
DISTANČNÍMI 
PODLOŽKAMI 

1 2 3

PANEL O TLOUŠŤCE
40 mm
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Systém bočních dveří založený na profilech o hloubce 
51 mm. Křídlo je vyplněno hliníkovými profily rolovacích vrat 
nebo segmenty tloušťky 40 mm. Pro dosažení jednotného 
vzhledu rámu a křídla a dokonalé konzistence  s pláštěm ga-
rážových vrat jsou profily oboustranně lakovány některou 
z 200 barev RAL. 

DVEŘNÍ SYSTÉM DB 51

SYSTÉM DVEŘÍ DB 75

1

2

3

PŘÍDAVNÉ KARTÁČOVÉ 
TĚSNĚNÍ PRO UTĚSNĚNÍ 
SPOJENÍ KŘÍDLA S 
PRAHEM 

HLINÍKOVÝ PRÁH

1 2

PANEL O TLOUŠŤCE
40 mm

PANEL O TLOUŠŤCE
60 mm

1 2 3

TŘÍKOMOROVÉ PROFILY 
S HLOUBKOU 77 MM 
TEPELNÝMI DISTANČNÍMI 
VLOŽKAMI  

DODATEČNÉ MASKOVACÍ 
TĚSNĚNÍ 

TEPELNĚ IZOLOVANÝ 
TEPLÝ PRÁH 

Systém DB 75 jsou dveře s tloušťkou zvětšenou na 60 mm. Díky kombinaci tep-
lých panelů s 77 mm hlubokými profily jsou dveře ideální pro energeticky úsporné 
a pasivní domy. Jsou k dispozici bez prolisů, zvenčí lakované nebo dýhované. 
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PŘIZPŮSOBENÍ UNIVERZÁLNÍCH  
VENKOVNÍCH DVEŘÍ (DZU 60D) 

JEDNOKOMOROVÉ 
NEBO DVOUKOMO-
ROVÉ SKLO 
Možnost instalace zasklení 
ve formě jednokomorové-
ho nebo dvoukomorového 
zasklení, které nejen optic-
ky ozdobí konstrukci, ale 
osvědčí se i při každoden-
ním používání. 

DESIGN 
Křídla vrat jsou vyplněna 
nejkvalitnějšími garážový-
mi panely. Nabídka zahrnu-
je většinu vzorů žebrování 
dostupných v kolekcích 
sekčních vrat KRISPOL. Bar-
vy zahrnují přes 200 barev 
RAL a také originální kolek-
ci dýh, včetně moderních 
vzorů připomínajících dřevo 
a metalických antracitů. 

Univerzální dvoukřídlá venkovní dveře lze použít jako garážová 
vrata a dobře fungují ve ztížených stavebních podmínkách. Široká 
škála rozměrů a široká nabídka  provedení umožňuje přizpůsobit 
je jakémukoli návrhu domu. 

TEPELNÁ IZOLACE 
Vysokou tepelnou a akustickou izolaci ga-
rážových vrat zajišťuje konstrukce na bázi 
teplého systému tepelně izolovaných 
profilů a také výplň v podobě panelů o 
tloušťce 40 mm, zateplených polyureta-
novou pěnou. 

ROZMĚRY  
Široká škála rozměrů zajišťuje přizpůso-
bení i v případě neobvyklých projektů. 

VRATOVÝ PANEL 
Ocelový panel (40 mm) vy-
plněný polyuretanovou pě-
nou zaručuje dobrou izolaci. 

HLADKÝ PANEL 
Dveře je možné vyplnit 
hladkým hliníkovým sen-
dvičovým panelem. 

RENOVAČNÍ  
PROFIL 
Umožňuje nakonfigurovat 
produkt v závislosti na pod-
mínkách investice. Možnost 
dýhování a lakování RAL 
znamená, že profil lze do-
konale sladit s barvou dveří. 
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BOČNÍ DVEŘE DB RSS 

HLINÍKOVÝ PRÁH
Naše boční a garážová vrata jsou stan-
dardně vybavena decentním a elegant-
ním, přesto velmi odolným a i vůči vnějším 
podmínkám hliníkovým prahem. 

BEZPRAHOVÁ VARIANTA
Možnost použití bezprahového systému 
s kartáčovým těsněním, který zajistí po-
hodlný průchod bez omezení. 

DODATEČNÝ JEDNOBODOVÝ 
ZÁMEK 
Dodatečný uzamykací bod pro dveřní kří-
dlo výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti.

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK 
Poskytuje nejvyšší bezpečnost - při otá-
čení klíčem ocelové čepy a háky zamykají 
dveře v několika bodech různých výšek. 

KOVÁNÍ
Kování v eloxované stříbrné, inox a RAL 
barvách jsou elegantním, estetickým řeše-
ním pro každý model dveří. Výhodou jsou 
dveřní kliky s kováními s neviditelnými 
šrouby i na vnitřní straně. 

VLOŽKA PROTI VLOUPÁNÍ 
Cylindrická vložka proti vloupání třídy C je 
dodávána s kartou s kódem klíče - lze ji 
zkopírovat pouze na jejím základě.

KULIČKA - KLIKA 
S ELEKTRICKÝM ZÁMKEM
Zámek lze vybavit elektrickým spínačem 
s funkcí den / noc, který Vám umožní dveře 
volně otevřít a zároveň je efektivně zajistit 
například v noci.

SAMOZAVÍRAČ 
DVEŘÍ 
Pohodlný mechanismus za-
vírání dveří místo uživatele. 
Obsluhu dveřního zavírače 
lze přizpůsobit individuál-
ním preferencím, upravit mj. 
rychlost zavírání.

ŠROUBY PROTI  
VYTLAČENÍ 
Doplňují silnou konstrukci 
dveří. Jejich uzavření zne-
možňuje vytlačení křídla 
z rámu.

VYBAVENÍ

9



DVEŘE, KTERÉ POTŘEBUJETE

Široká škála možností umožňuje přizpůsobit výplň dveří podmínkám investice.

VYPLNĚNÍ:  
Bez drážky 
Slick

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM / DB75

VYPLNĚNÍ:  
Hliníkové profily o výšce 
77 mm RGZ/RGW

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL/DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51

VYPLNĚNÍ:  
V-Profilování Slick 
(garáž)

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

VYPLNĚNÍ:  
kazetony Woodgrain

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL

DOSTUPNOST:  
DB51

VYPLNĚNÍ:  
Dvojitá drážka  
Woodgrain

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL/DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

VYPLNĚNÍ:  
Dvojitá drážka  
Slick

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

VYPLNĚNÍ:  
Středová drážka 
Woodgrain

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL/DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

VYPLNĚNÍ:  
Středová drážka 
Slick

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL / DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

VYPLNĚNÍ:  
Bez drážky  
Woodgrain

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL/DEKOR

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

RC RCS RS RSS RF

RFS RAT7 RM

VÝPLNĚ GARÁŽOVÝCH VRAT
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PROFILE

VYPLNĚNÍ:  
Dvojitá drážka 
Stucco  (hliníkový plech)
VNĚJŠÍ BARVY:  
RAL
DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

IA

VYPLNĚNÍ:  
s dvojitým zasklením
VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL
DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

IP D

VYPLNĚNÍ:  
s děrovaným plechem
VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL
DOSTUPNOST:  
DB51

IP PERFO

VYPLNĚNÍ:  
s hliníkovou síťovinou
VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL
DOSTUPNOST:  
DB51

IP SÍŤ

VYPLNĚNÍ:  
V-Profilování Slick 
(průmysl)
VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL
DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

IM

VYPLNĚNÍ:  
zateplený hliníkový profil
VNĚJŠÍ BARVY: RAL
DOSTUPNOST:  DB51

VYPLNĚNÍ:  
hliníkový profil
VNĚJŠÍ BARVY: RAL
DOSTUPNOST: DB51

VYPLNĚNÍ:  
zateplený ocelový profil
VNĚJŠÍ BARVY: RAL
DOSTUPNOST: DB51

AD APSD

VYPLNĚNÍ:  
ocelový profil
VNĚJŠÍ BARVY: RAL
DOSTUPNOST: DB51

VYPLNĚNÍ:  
ocelový profil
VNĚJŠÍ BARVY: RAL
DOSTUPNOST: DB51

VYPLNĚNÍ:  
hliníkový profil
VNĚJŠÍ BARVY: RAL
DOSTUPNOST: DB51

SP AS SS

VYPLNĚNÍ:  
Dvojitá drážka 
Stucco (ocelový plech)

VNĚJŠÍ BARVY: 
RAL

DOSTUPNOST:  
DB51 / DZUM

IS

VÝPLNĚ PRŮMYSLOVÝCH VRAT
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V-PROFILOVÁNÍ 
(RM)

KAZETONOVÝ PROLIS 
(RA)

DVOJITÁ DRÁŽKA
(RC) 

STŘEDOVÁ DRÁŽKA
(RS)

BEZ DRÁŽKY
(RFS)

PROFILY ROLOVACÍCH VART 
(T7)

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DB 75

SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 51

VZORKY VÝPLNĚ
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SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

SYSTEM
DZUM

VZORKY VÝPLNĚ

BEZ DRÁŽKY
(RFS)

DVOJITÁ DRÁŽKA
(RCS)

V-PROFILOVÁNÍ 
(RM)

STŘEDOVÁ DRÁŽKA
(RSS)

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm

PANEL
40 mm
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RŮZNÉ KONFIGURACE KONSTRUKCE DZUM

Univerzální dveře byly navrženy tak, aby plně umožňovaly vytvoření vhodné konstrukce.

KONFIGURACE: 
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELEM

KONFIGURACE: 
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELEM

KONFIGURACE: 
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELEM 

A PROSKLENÍM

KONFIGURACE: 
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELEM 

A PROSKLENÍM

KONFIGURACE: 
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELEM 

A PROSKLENÍM

KONFIGURACE: 
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELEM 

A PROSKLENÍM
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM

KRISPOL Sp. z o.o., ul. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, Poland tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl

Tato složka je určena pro reklamní účely a nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona ze 
dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník. Prezentované fotografie a výkresy produk-
tů jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od těch, které jsou nabízeny ve skutečnosti. 
Krispol Sp. z o.o. si vyhrazuje právo kdykoli zavést změny v nabídce produktů. Odvo-
lání se na grafické prvky nebo popisy uvedené ve složce za účelem prodeje výrobků je 
prováděno v rámci odpovědnosti subjektu, který provádí prodej, a nezpůsobuje trestní 
důsledky pro Krispol Sp. z o.o.

Kontaktujte náswww.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika

www.youtube.com/KRISPOLvideos

linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o

krispol.pl/cs/

5
ZÁRUKA

5 LET*
MONTÁŽ

RYCHLÁ   
A PROFESIONÁLNÍ 

EXPERTI
ZNALOSTI  

A ZKUŠENOSTI

SERVIS
POD KONTROLOU

A
ktualizace: 0

4.20
22

*V souladu se záručními podmínkami uvedenými na webových stránkách krispol.pl/cs/


