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Výber z našich profesionálnych služieb a servisu
NAJNIŽŠIE CENY 

KAŽDÝ DEŇ
Naše ceny pravidelne kontrolujeme 
a záleží nám na tom, aby boli vždy 
čo najvýhodnejšie. Preto sa môžu 
neustále meniť. Pre overenie 
aktuálnych cien kontaktujte linku 
zákazníckej podpory na telefónnom 
čísle +421 222 211 311.

GARANCIA 
NAJNIŽŠEJ CENY

Porovnania sa nebojíme. Strážte 
ceny s nami a my vás odmeníme 
dodatočnou zľavou 12 % z kúpnej 
ceny. 

Viac informácií nájdete na:
www.bauhaus.sk/sluzby/
zaruky-a-garancie

ODBORNÉ 
PORADENSTVO

Máte otázku alebo konkrétne
prianie? Naši odborní poradcovia 
predaja z oddelenia stavebných 
elementov, sú tu pre vás. Poradia 
vám pri výbere jednotlivých  
produktov a informujú vás  
o našom širokom sortimente. 
Tiež vám pomôžu so zariadením 
komplexného servisu.

ROZVOZ 
TOVARU

Ťažký alebo rozmerný tovar? 
Žiadny problém! Radi vám 
dopravíme tovar až na vašu 
adresu. Pre bližšie informácie  
kontaktujte linku zákazníckej  
podpory na telefónnom 
čísle +421 222 211 311.

1212 % %
NAJNIŽŠIE CENY

KAŽDÝ DEŇ
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TIP!

Nechajte si

poradiť! 

Máme obrovský  
výber.

Kvalita a servis sú u nás vždy na 1. mieste
POŽIČOVŇA 
NÁRADIA

Mnohé náradie použijete len raz 
alebo veľmi zriedka. Preto je tu pre 
vás, v našom odbornom centre, 
možnosť si také náradie a stroje za 
malý poplatok zapožičať.  
 
Viac informácií nájdete na: 
www.bauhaus.sk/sluzby/
pozicovna-naradia

POŽIČOVŇA 
PRÍVESOV

Chystáte sa na veľký nákup, ale 
nemáte ho ako odviezť? Veľmi 
radi vám požičiame prívesný  
vozík. Pri nákupe nad 75 € vám 
ho požičiame dokonca na 4 ho-
diny zadarmo. Vozík si samozrej-
me môžete za mierny poplatok 
zapožičať aj bez nákupu u nás,  
a odviezť s ním čokoľvek, čo  

potrebujete.

MNOŽSTEVNÉ 
ODBERY

Ak odoberiete väčšie množstvo 
tovaru, ponúkame vám cenovo 
výhodnejšiu ponuku. Pýtajte 
sa našich poradcov predaja 
a ušetrite!

VRÁTENIE 
TOVARU

Ak nakúpite nadbytočné 
množstvo tovaru, alebo ste 
nekúpili to správne, jednoducho 
ho vráťte. Zakúpený tovar 
môžete vrátiť do štyroch týždňov 
od dátumu jeho zakúpenia. 

OBSAH

  4–5  Základné informácie pre správny 
výber vašich nových dverí

  6–7  Z praxe: ako môžu nové dvere 
zmeniť štýl miestnosti

  8–9  Všetko pripravené? Náradie 
a príslušenstvo pre montáž 
zárubní, dverí a kovania

10–13  Úplne jednoduchá montáž 
zárubne a dverí v 12 krokoch

14–15 Kovanie pre interiérové dvere

16–17  Špeciálne požiadavky: 
viac svetla, zvuková 
izolácia, viac úžitku

18–19  10 profesionálnych tipov 
pre renováciu dverí

Teraz sú na
rade dvere!
Dobre si prezrite interiérové   dvere u vás doma – zostali od
nasťahovania bez zmeny? Často sú prehliadané alebo sú považované
iba za kus technického zariadenia, ale v skutočnosti predstavujú kľúč
k novému pôžitku z bývania. Takmer žiadna súčasť zariadenia neprispieva
toľko k dobrému pocitu z vášho vlastného interiéru, ako dvere.

V našom odbornom centre nájdete neprekonateľný výber všetkých
možných dizajnov a prevedení. To platí nielen pre klasické interiérové
dvere, ale aj pre dvere sklenené, posuvné alebo ich bezpečnostnú
verziu. Najväčšími trendmi sú opäť dvere „biele“ a „jednoduché“. Ale aj keď
možno uprednostňujete tradičné drevené dvere vo vidieckom štýle, ste
v našom odbornom centre správne. Nasledujúce stránky vám poskytnú
know how aj podnety, ktoré potrebujete pri rozhodovaní o kúpe.

Montáž nových vysnívaných interiérových dverí nebude predstavovať žiadny
problém. V tomto katalógu nájdete aj návod inštalácie zárubní a dverí,
ktorú ľahko zvládne aj domáci majster. Na ďalších stránkach vám ukážeme
krok za krokom postup montáže zárubne, inštaláciu kovania a osadenie dverí. 
 
Na čo teda ešte čakáte? Vyberte si svoje nové interiérové dvere! Naši odborní 
poradcovia sú vám pri realizácii vášho projektu k dispozícii.

Viac informácií nájdete na:
www.bauhaus.sk/sluzby/
zaruky-a-garancie
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 Interiérové dvere utvárajú celkovú
 atmosféru. Poskytujú ochranu,
 oddeľujú priestor tam, kde treba a zabraňujú
 prenosu hluku v interiéri. Preto venujte
 výberu dverí dostatok pozornosti nech získate
 maximum výhod s minimom starostlivosti.

AKÚ MÔŽU MAŤ DVERE
VNÚTORNÚ ŠTRUKTÚRU?
Dvere s voštinovým jadrom z impregnovanej 
lepenky sú obzvlášť ľahké, v ploche 
vydržia výrazné zaťaženie a dobre izolujú 
zvuk a teplo. Dutinková drevotriesková 
doska je charakterizovaná ako podstatne 
masívnejšia s dobrou zvukovou izoláciou. 
Má odľahčenú štruktúru medzi dvoma 
drevotrieskovými alebo MDF drevovláknitými 
doskami. Masívne dvere môžu byť vyrobené 
z rôzneho dreva, najčastejšie borovicového 
alebo smrekového. Tieto stabilné interiérové 
dvere je vhodné opatriť povrchovou úpravou, 
ktorá zvýši ich životnosť.

Voštinové jadro

Dutinková
drevotrieska
(DTD)

Masív

Celkový štýl miestnosti udáva predovšetkým zvolený dizajn interiérových dverí, respektíve 
dverného krídla. Výber nových dverí by preto nemal byť podceňovaný. Nasledujúce riadky 
vám pomôžu objasniť aký štýl, materiál, prevedenie je práve pre vás tou najlepšou voľbou.

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA
Dizajn interiérových dverí je samozrejme podstatným rozhodujúcim faktorom. Dvere sa vám 
musia páčiť. Môžete voliť medzi dvoma základnými variantami: plné x presklené. Plné dvere 
sú univerzálne a využijete ich aj v miestnostiach, v ktorých si prajete zachovať súkromie. Presklené 
vám zase zaistia dostatok svetla. Nesmiete však zabudnúť ani na to, že nie všetky dvere sú 
vyrobené z rovnakého materiálu a tento fakt sa potom premieta do ich vlastností. Moderné 
hladké dvere alebo dvere s prelismi sú v posledných rokoch zrejme najobľúbenejším variantom. 
Na výber je mnoho dekorov a farieb. Konštrukcia dverí, opláštená z oboch strán krycou vrstvou, je 
vyrábaná najmä s odľahčenou drevotrieskovou doskou (DTD) alebo voštinovým jadrom. Ďalšou 
voľbou môžu byť dvere s rámovou konštrukciou, ktoré zodpovedajú moderným trendom. Základ 
tu tvorí pevná konštrukcia z MDF drevovláknitých dosiek, bez dodatočnej výplne. Tieto dvere 
sa vyznačujú stabilitou a odolnosťou. V neposlednom rade je možné zvoliť interiérové dvere 
vyrobené komplet z masívneho dreva.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
U interiérových drevených dverí je možné tiež vyberať z niekoľkých rôznych povrchových 
úprav. Základnú ponuku tvoria interiérové dvere s fóliou vo vybranom dekore. Ponuka je 
veľmi široká a každý si určite vyberie. Laminátové povrchy (CPL – strednetlakový laminát 
alebo HPL – vysokotlakový laminát) sú odolné voči nečistotám, stálofarebné a trvanlivé. 
Dyhované dvere majú vrchnú vrstvu zo silného pravého dreva. Každé takéto jedinečné 
dvere sú luxusnou záležitosťou. Poslednou dobou sa však stále väčšej obľube tešia lakované 
dvere. Ich povrch je opatrený vrstvami laku odolnému proti znečisteniu aj poškrabaniu. 
Biele lakované dvere sa stali štandardom interiérového dizajnu. Osobitnú skupinu tvoria 
celoplošne sklenené dvere. Vzhľadom k tomu, že tvrdené bezpečnostné sklo je pri dverách 
v súčasnej dobe už štandardom, nie je dôvod sklenené dvere v interiéri nepoužívať.
Prinášajú veľa svetla a vizuálne prepojenie medzi miestnosťami.

VIAC AKO LEN IZBOVÉ DVERE

NEZABUDNITE NA ZÁRUBŇU 
Ak máte v interiéri už zo skoršej doby 
zabudovanú oceľovú zárubňu, budete 
pravdepodobne obnovovať iba dverné krídlo. 
Zakúpené nové dverné krídlo jednoducho 
a bez práce vsadíte do tejto zárubne. Pre všetky 
ostatné montážne situácie platí, že súčasťou 
kompletu pri výmene dverí (montáži nových 
dverí) musí byť tiež zárubňa. Nie je potrebné nič 
zložito kombinovať. K väčšine ponúkaných dverí 
sú k dispozícii aj obložkové zárubne v rovnakom 
dekore a tvoria tak s dverami harmonický celok. 
Obložkové zárubne sú nastaviteľné, aby sa mohli 
prispôsobiť rôznym hrúbkam stien v interiéroch.

INTERIÉROVÉ DVERE
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HLADKÉ DVERE RÁMOVÉ DVERE

SKLENENÉ DVERE

Najobľúbenejší typ dverí, ktorý je v ponuke
v mnohých rôznych kvalitách a spracovaniach.
Okrem toho akú požadujete vnútornú štruktúru
(najčastejšie voštinové jadro alebo dutinková
drevotriesková doska) sa rozhodujete ako
majú byť dvere stabilné a s akou povrchovou
úpravou. CPL laminát, fólia vo zvolenom dekore
alebo biele lakovanie, to sú najčastejšie voľby.

Originálne a moderné. Interiérové dvere
s rámovou konštrukciou odpovedajú

trendom a sú stále viac obľúbené.
Konštrukcia dverí je pevná a stabilná,

tvorená z jednotlivých panelov (MDF) bez
nutnosti využitia ďalšej dodatočnej 

výplne. Výber je z mnohých modelov aj 
dekorov. Top je však jednoducho biela.

Potrebujete rozdeliť priestor, ale napriek tomu 
chcete zostať v spojení. Tento problém vyriešia 
celosklenené dvere, ktoré v posledných rokoch 
získavajú na obľube najmä v moderných inte-

riéroch. Aj do tmavých miestností prepustíte 
plno denného svetla. Vďaka bezpečnostnému 
sklu, ktoré je u takýchto dverí štandardom sa 

nemusíte ničoho obávať.

MASÍVNE DVERE
Klasika, ktorá je stále žiadaná. Dvere 
vyrobené z dreveného masívu sú často veľmi 
ťažké, pretože sa tu musí dbať na kvalitné 
spracovanie. V ponuke sú buď bez povrchovej 
úpravy a každý si tak môže doladiť interiér 
podľa potrieb alebo v mnohých lazúrovaných  
/ lakovaných variantoch. Môžete vyberať  
z modelov plných aj presklených.

ZHRŇOVACIE DVERE
Zhrňovacie dvere sú ideálnou voľbou, ak potrebujete 
ušetriť priestor. Vďaka modernému dizajnu sa 
ideálne prispôsobia každej miestnosti. Vyrábajú sa 
v rôznych variantoch – plné alebo presklené. Nie 
je problém tieto zhrňovacie dvere inštalovať do 
existujúcich zárubní bez nutnosti veľkých stavebných 
úprav. Vďaka prídavným lamelám, ktoré možno 
dokúpiť samostatne si môžete prispôsobiť všetko tak, 
ako potrebujete.

POSUVNÉ DVERE
Pokiaľ máte doma k dispozícii málo priestoru 

alebo potrebujete dvere, ktoré nebudú 
v priestore prekážať nie je nič jednoduchšie 

ako zaobstarať práve posuvné dvere. Je 
jedno či plne presklené alebo drevené, 

so zabudovaným posuvom v stene alebo 
na stene. V ponuke je všetko a moderné 

posuvné systémy ponúkajú riešenie.

AKÉ DVERE VYBRAŤ – ZÁKLADNÝ PREHĽAD
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Z praxe:
ako môžu nové dvere
zmeniť miestnosť

Aby sme vám mohli poradiť,
príďte so správnymi rozmermi

Hoci sa dvere používajú od nepamäti, 
má iba časť staviteľov skúsenosti s ich 
výberom. Práve pri vymeriavaní otvoru  
v stene vznikajú často chyby. Týmto 
nepresnostiam sa dá ľahko zabrániť. 
Podrobný návod na zmeranie otvoru pre 
následný výber správneho rozmeru 
interiérových dverí nájdete na str. 8-9 
nášho katalógu. Postupujte krok za  
krokom podľa návodu a namerané 
hodnoty potom vezmite so sebou do 
nášho odborného centra, aby sme vám 
mohli poradiť. 

TIP!

DIZAJN CELEJ MIESTNOSTI URČUJE AJ ZÁRUBŇA!
To, že dvere a zárubňa vytvára jednotný 
celok, je všeobecnou pravdou. Platí to 
najmä pri moderných bezfalcových dverách, 
ktoré majú plochu dverného krídla aj 
zárubne v jednej rovine, a vytvoria tak veľmi 
moderný vzhľad miestnosti. V súčasnej 
dobe naozajstný hit medzi interiérovými 
dverami. Preto sme ich vyskúšali ako prvý 
variant nášho modelového pokusu. Na 
tomto príklade vidíte, že sa tento typ dverí 
do izby skutočne skvele hodí. Biele dvere 

v modernom dizajne so štýlovými modernými 
vodorovnými drážkami pôsobia skvele. V jednej  
línii so zárubňou nič okolo neruší a vôbec 
nevyčnievajú. Biele lakovanie ešte viac zosilňuje 
pocit luxusu. Dvere pôsobia ako dekoratívny prvok 
na stene. Vďaka týmto dverám vyznie ešte lepšie  
zariadenie izby v nordickom štýle: moderné, 
usporiadané, svetlé. Kombinácia, ktorá vás bude 
mnoho rokov baviť. V neposlednom rade je tiež 
veľké plus, že bezfalcové dvere sa dobre  
a jednoducho udržujú čisté. 

Dvere sú najdôležitejším prvkom v miestnosti. To sme pre
vás vyskúšali našim malým pokusom. Obývačku sme
postupne vybavili štyrmi rôznymi dverami. Okrem dekorácií  
sa nič nezmenilo. Svetlo, gauč, nábytok a doplnky sú stále
na rovnakom mieste. Pozrite sa pozorne – rozdiel je veľký.
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Profilované dvere
Ak nie ste priaznivcom čisto hladkých dverí, nie je to
žiadny problém. Tiež špecifický prelis interiérových
dverí pomôže dotvoriť celkový vzhľad miestnosti.

Klasické a zároveň
moderné. Dvere
s povrchovým
prelisom preberajú
motív kazetového
obloženia steny
a splývajú tak
do jedného
kompaktného
celku. Tmavšia farba
použitá v tomto
modelovom príklade
na výmaľbu steny,
ešte viac podčiarkuje
a vyzdvihuje
bielu farbu dverí
a obloženia.

Sklenené dvere 
Vďaka bezpečnostnému sklu, ktoré sa využíva pri výrobe
takýchto dverí, sa nie je potrebné obávať a môžete
tieto dvere zvoliť aj ak máte doma malé deti.

Dvere s drevodekorom 
Povrchová úprava v imitácii drevodekoru
je presne tým trendom, ktorý sa výborne

hodí k takmer každému interiéru.

Všetko sa presvetlí!
Sklenené dvere
prinášajú do
miestnosti veľa
prirodzeného svetla.
Ich jednoduchý
štýl oživuje
celú miestnosť
a neobmedzuje  
sa iba na stenu.
Sklenené dvere plnia
nielen svoju funkciu
oddelenia priestorov,
ale vyzerajú ako
umelecké dielo, ktoré
na seba priťahuje
všetky pohľady.

Interiérové dvere
nemusia byť

iba biele! Dvere
v drevodekore sa
dokonale hodia

ako k modernému
bývaniu, tak

k prírodnému
štýlu, v ktorom

bola zariadená táto
naša vzorová izba.
Drevo je súčasťou

prírody a bez neho
si mnohokrát 

bývanie nevieme 
predstaviť.

Vyberať môžete
zo širokej škály

farebných odtieňov.
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Všetko pripravené?
Náradie a príslušenstvo pre montáž zárubne, dverí a kovania

 Náradie, ktoré
potrebujete
pre montáž
zárubne a dverí,
je k dispozícii vo
väčšine domácností.
Výnimkou sú
pravdepodobne tri
vzpery pre montáž
zárubne dverí. Tieto
sa dajú požičať alebo
zakúpiť za priaznivú
cenu v našom
odbornom centre.
Montáž interiérových
dverí, ktorú vykonáva
remeselník, stojí
mnohonásobne viac.

MONTÁŽ – PRESNE
A RÝCHLO
Aj napriek tomu, že montáž zárubne a dverí 
vrátane kovania trvá len pár hodín, mali by 
ste si napriek tomu na to urobiť čas. Má to 
hneď dva dôvody. Po prvé, musíte pri meraní 
otvoru v stene pracovať presne, aby ste 
zabránili drahým chybným nákupom alebo 
nepríjemnému prepracovaniu. Po druhé, to isté 
platí pri dôkladnosti u osadzovania zárubne. 
Nepatrne našikmo zavesené krídlo dverí sa 
môže prevesiť po celej svojej šírke a stane sa 
rýchlo problémom. To môže mať za následok 
prehnuté dvere a škrabance na podlahe. 
Poctivá práca vás odmení dlhoročnou radosťou  
z funkčných dverí.

SPRÁVNE ZAMERANIE
Hoci je váš dom mladšieho data a môžete
dúfať v normované rozmery, napriek tomu
musíte pred objednávkou presne merať. 
Tri merania (pozri obrázok) musíte
vykonať na „svetlú šírku otvoru“.

Všeobecne platí, že by malo byť každé 
zameranie vykonané na najmenej troch 
miestach, pričom sa počíta najväčší, popr. 
najmenšia nameraná hodnota. Šírka je 
najširším miestom otvoru v stene. Výška 
otvoru v stene sa bude merať od hornej 
hrany hotovej podlahy nahor. Pre správny 
výber zárubne musí byť zmeraná tiež 
hrúbka steny vrátane všetkých nástenných 
obkladov alebo hotových omietok.

1

2

3
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Otvor v stene je nutné 
zmerať v 3 bodoch.
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ZOZNAM NÁRADIA
Okrem dverí, zárubne a kovania potrebujete

na montáž vašich nových dverí ...

 MONTÁŽNE VZPERY (3x)
 Veľmi dôležité pri montáži zárubne.
 Neimprovizujte s drevenými
 lištami. Kúpte si vzpery alebo
 si ich požičajte v požičovni náradia
 nášho odborného centra.

  SKLADACÍ METER,
 MERACIE PÁSMO,
 LASEROVÝ DIAĽKOMER
 Náradie na meranie svetlej šírky otvoru
 v stene, ktorý je určený pre zárubňu. 

  ODLAMOVACÍ NÔŽ
  Na odrezanie stavebnej peny, 

ktorá pretiekla. Nepoužívajte na 
otváranie balení so zárubňou 
alebo s dverovým krídlom. Hrozí tu 
nebezpečenstvo poškodenia výrobku.

  DREVENÉ KLINY  
A TENKÉ DREVENÉ DOŠTIČKY

 Na vyrovnanie zárubne   
 a ako dištančný držiak. 

  GUMOVÉ ALEBO 
PLASTOVÉ KLADIVO

  Vkladanie klinov, ľahké opravy  

a inštalácia dekoratívneho obloženia. 

  2 ks VEĽKÉ SVORKY 
  S rozsahom nastavenia aspoň 

100 mm. Uľahčí vyrovnanie 
zárubne pred vypenením.

  LEPIDLO NA DREVO
  Na zlepenie zárubne. Použite značkový 

výrobok s krátkou dobou schnutia.

  AKU SKRUTKOVAČ ALEBO 
ELEKTRICKÁ VŔTAČKA 
A VHODNÉ VRTÁKY

  Na vyvŕtanie dier na kovanie 
dverí, samozrejme vždy podľa 
šablóny v predlohe!

  KLADIVO
  Používa sa spoločne so sekáčom 

na odstránenie zvyškov malty 
atď. pred montážou zárubne.

  SADA ZÁSTRČNÝCH 
ŠESŤHRANNÝCH KĽÚČOV

  Pre montáž dverových závesov 
(úchytiek) v krídle dverí. Väčšinou 
sa tu jedná o imbusové skrutky.

  MONTÁŽNA PU PENA
Slúži na upevnenie zárubne,  
ak nemáte v úmysle vykonať  
montáž bez peny. Pena by mala  
byť „rozprestretá bez tlaku“.  
Dodržujte bezpečnostné pokyny!

  MULTIFUNKČNÉ 
OSCILAČNÉ NÁRADIE 

  Na odstránenie starej zárubne. 
Poprípade na podrezanie medzery 
k podlahovej krytine (napr. Bosch 
PMF alebo Fein Multimaster). 

  VYTLAČOVACIA PIŠTOĽ 
A SILIKÓN / AKRYL

  Na kartuše s montážnymi tmelmi, 
na silikónovej alebo akrylátovej 
báze. Na uzavretie medzier medzi 
zárubňou a stenou, popr. podlahou.

  SEKÁČ
 Na odstránenie zvyškov malty  
 a iného pred montážou zárubne. 

   DVE VODOVÁHY
  Jedna krátka, jedna čo najdlhšia.

Použite kvalitné značkové výrobky!

 98 /
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1 ZAMERANIE
Urobte si na zameranie otvoru v stene 
čas a pracujte presne tak, aby zárubňa 
a dverné krídlo tiež neskôr dôkladne 
priliehali. Skontrolujte nielen rozmery 
otvoru, ale tiež, či je stena naozaj 
kolmá. Pokiaľ sa bude stena mierne 
nakláňať dopredu alebo dozadu, 
musíte potom započítať odchýlku do 
hrúbky zárubne.

2 VŠETKO VYBALIŤ
Pre montáž zárubne potrebujete rovnú 
podložku, napr. veľký stôl, drevenú 
dosku na dvoch stojanoch alebo 
miesto na zemi. Tento podklad chráni 
podlahu vo vašej domácnosti pred 
poškrabaním. Na otváranie kartónov 
nepoužívajte odlamovací nôž – mohlo 
by dôjsť k poškrabaniu povrchu dverí 
alebo zárubne!

Úplne jednoduchá
výmena dverí
a zárubne v   12 
krokoch
Výmena dverí a zárubne nie je ťažká.
Všetko, čo je potrebné, je presná práca
a niekoľko tipov. Ak dodržíte tento
návod, už nemôže byť nič krivé.

KR
OK

 Z
A 

KR
OK

OM

Ochrana zárubne
pred vlhkosťou

Ak sú zárubňa a dvere 
inštalované na podlahe, ktorá 
je pravidelne umývaná vlhkou 
handrou alebo ak je v miestnosti 
vysoká vlhkosť vzduchu, mali by 
ste medzeru medzi podlahou 
a zárubňou bezpodmienečne 
utesniť silikónom.

TIP!
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5 NASADENIE ZÁRUBNE
Spoločne s pomocníkom zdvihnite zárubňu 
a postavte ju do otvoru v stene. Zárubňu 
polohujte v strede otvoru tak, aby bola k stene 
na všetkých troch stranách cca 2 centimetre. 
Pomocou dištančných plátkov vytvorte odstup 
tri milimetre od zeme. Zastrčte spodné časti 
závesov hore a dole, potom ich utiahnite 
pomocou šesťhranného kľúča.

3 MONTÁŽ ZÁRUBNE
Odstráňte dverné závesy z vnútornej strany 
zárubne. Aby ste spojili prvky zárubne, 
zastrčte ploché hmoždinky do stanovených 
štrbín a naneste na spojovacie plochy 
lepidlo. Ak by pri zostavovaní vystupovalo 
na spojoch lepidlo, môžete ho utrieť vlhkou 
handričkou. Spojenie bude zabezpečené 
dvojitým excentrom na skrutkovanie 
a oceľovými svorkami, ktoré zatlčieme 
ľahkými údermi kladiva.

4  MONTÁŽ DEKORATÍVNEHO 
OBLOŽENIA

Krycí rám sa tiež zlepí a opäť zoskrutkuje 
dvojitým excentrom. Lepidlo nechajte približne 
20 minút stuhnúť. Pri práci s rámom buďte 
opatrní, je prirodzene trochu krehkejší ako 
zárubňa.

›POKRAČUJTE ĎALEJ

Uvedené fotografie postupu montáže sú len ilustračné.
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6  VYROVNAŤ 
A SKONTROLOVAŤ 

Zdola nahor musí byť šírka otvoru pre dvere 
stále úplne rovnaká. Nasaďte preto prvú 
vzperu vo výške horného závesu, nastavte 
ju a posuňte na najnižšiu pozíciu. Zafixujte 
ju pomocou klinov. Skontrolujte pomocou 
dlhej vodováhy tiež oba postranné prvky 
vnútra a zvonku. Zárubňu zafixujte pomocou 
klinov do otvoru v stene. Teraz sú všetky 
tri vzpery pevne upnuté v zárubni: hore, 
uprostred aj dole. Zaveste skúšobné krídlo 
dverí (nasaďte provizórne kľučku) a vyskúšajte, 
či dvere nedrhnú o zem.

7 VYPENENIE ZÁRUBNE
Teraz upevnite zárubňu pomocou peny 
zhruba v piatich miestach na každej 
strane a vo dvoch miestach hore na 
priečniku. Tenké prúžky kartónu ochránia 
povrch v pracovnom priestore pred 
pretekajúcou penou. Dodržujte pokyny 
výrobcu ohľadom doby tvrdnutia. 
Nadbytočný materiál jednoducho odrežte 
odlamovacím nožom. Vzpery a zveráky 
môžu teraz opäť preč. 

8  NASADENIE  
DEKORATÍVNEHO  
OBLOŽENIA

Teraz môžete nainštalovať dekoratívne
obloženie. Väčšinou musí byť zarazené miernym
tlakom pomocou gumového kladiva. Môžete ich
trvalo zafixovať pomocou lepidla na drevo alebo
nasunúť len nasucho, ak by malo byť neskôr ešte
raz odobraté (napr. kvôli úprave steny).

Montáž dverného kovania
bez aku skrutkovača

Pri montáži vonkajšieho dverového 

kovania (kľučky, štítky, rozety) nesmiete 

v žiadnom prípade stiahnuť zámkové 

lože (priestor pre mechaniku zámku). 

Nepracujte teda s aku skrutkovačom, 

ale utiahnite skrutky vždy ručne.

Použitie montážnych vzpier
Montážne vzpery sú pri inštalácii zárubne  

veľmi dôležité. Takéto vzpery nebývajú 

väčšinou súčasťou bežného vybavenia 

domácnosti. Môžete si ich zapožičať 

alebo zakúpiť v našom odbornom 

centre. Improvizáciu s drevenými lištami 

neodporúčame!

TIP!

TIP!
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9 UTESNENIE MEDZIER
Pomocou silikónu teraz môžete uzavrieť 
medzeru medzi pätkou zárubne a podlahou. 
To je dôležité najmä v prípade, ak chcete 
podlahu utierať na mokro. Na zaškárovanie 
prechodov medzi stenou, zárubňou a priečnym 
prvkom použite pretierateľný maliarsky akrylát.

10  ZAVESENIE DVERNÉHO 
KRÍDLA

Teraz môžete konečne zavesiť krídlo dverí do 
pripravenej dvernej zárubne. Využite k tejto 
činnosti pomocníka, ktorý vám veľmi uľahčí 
nasadenie závesov. Nezabudnite už teraz 
provizórne nasadiť kľučku, inak sa môžete 
nedopatrením zavrieť.

11  MONTÁŽ KĽUČKY  
A KOVANIA

Na vyvŕtanie požadovaných otvorov je pri kľučke 
spravidla k dispozícii šablóna. Tú posuňte na 
štvorhran v zámku, narovnajte, potom na 
krídle dverí označte plánované miesto špicatým 
nástrojom a dvere z oboch strán prevŕtajte. 
Potom namontujte rozety a pevne naskrutkujte 
imbusovou skrutkou kľučku.

12  ZÁVEREČNÁ 
KONTROLA

Nové dvere sú hotové. Skontrolujte, či sa dvere 
poriadne a bez ťahania zatvárajú a nedrhnú. 
Ak sa dá kľuka plynulo a bez odporu obsluhovať 
a zámok sa zatvára poriadne a spoľahlivo, je 
všetko v poriadku. Prajeme vám mnoho rokov  
s novými dverami.

Uvedené fotografie postupu montáže sú len ilustračné.
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Pekné a kvalitné
– kovanie pre
interiérové dvere

Kľučka a zámok sú praktickou
a užívateľskou úrovňou dverí.
Tu sa tlačí, posúva a ťahá, tu sa 
zaisťuje majetok jednoduchým 
otočením kľúča. A predsa mnohé 
z toho, čo kovanie a príslušenstvo 
poskytuje, zostáva skryté. Pozrieme 
sa tomu „na kobylku“.

BEZPEČNOSŤ AKO VEDĽAJŠÍ ASPEKT
Bezpečnosť nehrá u interiérových dverí vďaka použitiu zadlabáva- 
cieho zámku skoro žiadnu rolu, takže je zaradený do najnižšieho
bezpečnostného stupňa 1. Pri pokuse o vlámanie by nekládol skoro
žiadny odpor a je možné ho dokonca otvoriť klasickým pakľúčom
– ak samozrejme na druhej strane zámku nie je kľúč. 

ZMERAŤ, KÚPIŤ, INŠTALOVAŤ!
Najskôr merať, potom kupovať! Montáž zámku nemusí vykonávať
profesionál. Ak súhlasí veľkosť, upevní sa zámok na krídlo dverí 
jednoducho na strane čela zámku, a to pomocou dvoch skrutiek. Teraz 
chýba už len „kľučka“ vhodná pre interiérové dvere. Rozostup medzi 
štvorhranným tŕňom kľučky a klúčovou dierkou činí štandardne 72 mm.

KOVANIE PRE VAŠE DVERE
Pekné interiérové dvere váš byt charakterizujú,
ale čo by boli najkrajšie dvere bez kľučky?
Nemohli by už plniť svoju úlohu – oddeľovať
od seba jednotlivé miestnosti v domácnosti.
Preto je k dispozícii široká škála kľučiek, ktoré
sa od seba líšia materiálom a dizajnom,
a to od klasických až po moderné – žiadne
vaše želanie tak nezostane nesplnené.

 
U interiérových dverí sa pre domácnosti
bežne používa jednoduchý zapustený
zámok. Označuje sa tiež ako zadlabávací
zámok a je umiestnený do dutiny dverí.  
Iba blokovacia strana so strelkou a závorou,
takzvané čelo zámku, zostane viditeľné.
Zadlabávací zámok je jednoduchý, stabilný
a nepotrebuje takmer žiadnu starostlivosť.

ROZETOVÉ DVEROVÉ KOVANIE
TVAR ROZETY: 
• okrúhla 

• hranatá

POUŽITIE: 
• interiérový kľúč (BB) 

• cylindrická vložka (PZ)

• WC

WC – označujeme WC sadu s vmontovaným kľúčom k WC sade je potrebný zámok so spodným štvorhranným otvorom 6 x 6 mm

ŠTÍTOVÉ DVEROVÉ KOVANIE
ROZOSTUP: 
• 72 mm   

• 90 mm

POUŽITIE: 
• interiérový kľúč (BB)   

• cylindrická vložka (PZ)

• WC

INTERIÉROVÝ KĽÚČ (BB)

CYLINDRICKÁ VLOŽKA (PZ)

WC (KÚPEĽŇA, WC) INTERIÉROVÝ KĽÚČ (BB) WC (KÚPEĽŇA, WC)

CYLINDRICKÁ VLOŽKA (PZ)
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OD NOVÉHO KOVANIA IHNEĎ
K NOVÝM DVERÁM?
Neboli by ste prvým zákazníkom, ktorý chcel
vlastne kúpiť pre svoje dvere iba nové kovanie 
a nakoniec si dvere kúpil kompletne nové. 
Dôvodom je, že sa predtým používali ďaleko 
väčšie a masívnejšie kľučky a štítky než 
dnes. Vyvŕtané diery a frézovanie zanechali 
na dverách stopy, ktoré sa nedajú úplne 
odstrániť. A to iste neplatí len pre staré byty. 
Kovanie obľúbené predtým už dnes nemusí 
zodpovedať moderným trendom.

A potom sú tu ešte stopy po dlhodobom
pôsobení slnečného žiarenia na povrch dverí
(vyblednutie alebo naopak sýte zafarbenie
pod kovaním) alebo poškodenie po 
predchádzajúcich pokusoch o renováciu.  
Tu nie je možné nainštalovať minimalistické 
moderné nerezové rozety. Malé otvory je  
možné zakryť farebne vhodným tmelom na  
drevo. Väčšie poškodenia na dverách sú už  
problematické. Aby sme vás ochránili pred  
nepríjemnou skúsenoťou, platí pravidlo:  
skôr, ako si pôjdete do odborného centra  
kúpiť náhradné kovanie, odstráňte zo 

všetkých dverí, ktoré chcete renovovať, 
kovania pôvodné. Uistite sa, že je medzi 
štvorcovým otvorom a otvorom pre zámok 
ešte dosť nedotknutého povrchu, aby 
bolo možné bezpečne upevniť nové
kovanie. V prípade pochybností udáva vždy
starý štítok najmenšiu veľkosť pre výmenu. 

Je jedno, ako sa rozhodnete, či vymeníte
iba kovanie alebo celé dvere. Pozitívny pocit
zo zmeny priestoru je oveľa väčší, než by
človek očakával od takto malého zásahu.

ŠTÍTOK ZDOBÍ A KRYJE
Vyberte si teraz štýl kovania. Štítové alebo
rozetové – obe varianty sú dnes klasickou,
nadčasovou a obľúbenou variantou
dverného kovania. Rozetové kovanie má
miesto celého štítku guľatú alebo hranatú
rozetu pre kľučku a kľúčovú dierku a dobre
sa hodí k jednoduchým dverám. Kto si zvolí 
štítok v celku, pretože má klasicky rozdelené 
a profilované dvere, môže si vyberať  
z mnohých modelov moderných alebo
rustikálnych. Pri renovácii dverí by mal  
byť štítok dostatočne veľký tak, aby zakryl 
staré diery po skrutkách – ak však skrutky 
zodpovedajú, je dokonca možné ich znovu 
použiť. 

VÝBER JE VEĽKÝ
Pre vaše nové dvere – alebo pre renováciu
dverí – je v ponuke neprehliadnuteľný
výber sád kovania. V našom odbornom
centre je doslova a do písmena všetko 
možné. Aktuálnymi trendami sú už 
dlhú dobu jednoduché kovania,
najčastejšie z leštenej ocele. Pokiaľ
celý byt vybavíte rovnakou sadou  
kovania, má zmysel kúpiť si a odložiť  
bokom ako náhradné jednu alebo dve  
sady. Nie je nič nepríjemnejšie, ako  
musieť za desať rokov opatriť jedny  
dodatočne vymenené dvere iným  
kovaním.

Potrebujete viac bezpečia?

Pokiaľ chcete lepšie zabezpečiť interiérové
dvere, potom môžete bez väčších nákladov 
vymeniť zadlabávací zapustený zámok 
za profilový cylindrický zapustený zámok  
a podľa potreby ho vybaviť ochranným 
kovaním alebo kovaním so zariadením 
pre profilové cylindrické vložky.

TIP!

ZADLABÁVACÍ ZÁMOK

Pre správny výber zadlabávacieho zámku musíte mať 
k dispozícii nasledujúce rozmery:

ROZOSTUP – vzdialenosť medzi stredom kľučky  
a stredom otvoru pre cylindrickú vložku (prípadne  
iný typ uzamykacieho mechanizmu) 
 
BACKSET – vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku 
k stredu kľučky

ZÁDLAB – hĺbku zádlabu (údaj 
o maximálnej hĺbke zádlabu, 
ktorú dvere umožňujú)

VÝŠKA / ŠÍRKA ČELA  
– rozmer čela zámku, pre 
ktorý sú dvere pripravené 
(vyfrézované)

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ  
– pravé / ľavé: určuje sa podľa
strany umiestnenia pántov pri 
pohľade zvnútra (teda z tej strany 
dverí, kde sú pánty viditeľné)

ZÁKLADOVÁ 
DOSKA

ORECH

STAVÍTKO

STRELKA STRELKA

PÁKOVÝ
PREVOD

ZÁVORA

RO
ZO

ST
U

P

ŠÍRKA ČELA

ZÁVORA

ČELO 
ZÁMKU

ČELO 
ZÁMKU
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Špeciálne požiadavky:
viac svetla, väčšia zvuková izolácia, väčšia bezpečnosť, viac úžitku

PRESVETLENIE PRIESTORU
Ak nemá miestnosť vlastné okno alebo do 
nej prúdi málo prirodzeného svetla, potom sú 
presklené dvere kľúčom k lepšiemu komfortu 
bývania. Prakticky každé dvere môžu byť 
presklené a mať doslova „okno vo dverách“. 
Presklená časť môže mať akýkoľvek tvar,  
od úzkeho pásu až po veľký výrez, ktorý môže 
konkurovať celosklenením dverám – možné je 
úplne všetko. Do interiérových dverí je možné 
nainštalovať dokonca námornícke lodné 
okienko. Pri všetkých interiérových dverách 
vybavených sklom je štandardom použitie 
tvrdeného bezpečnostného skla. Preto si 
nemusíte robiť starosti ohľadom bezpečnosti.  

SKLENENÉ DVERE 
Dnes už prakticky neexistuje argument 
proti celoskleneným dverám. Majú všetko, 
čo interiérové dvere drevené, iba s tým 
rozdielom, že nechajú preniknúť čo najviac 
svetla alebo dokonca umožnia nahliadnuť 
do susednej miestnosti. Žiaden div, že sa 
v posledných rokoch stali tak populárnymi. 
Pri kúpe sklenených dverí je dôležité myslieť 
na to, že dvere, kľučka a kovania tvoria 
jeden funkčný komplet. Informujte sa preto 
už v odbornom centre, aké príslušenstvo 
sa hodí k vašim novým dverám. 
 

PROTIHLUKOVÉ DVERE
Je úplne jedno, či chcete ponechať hluk detí 
v herni, oddeliť spálňu od frekventovanej 
chodby alebo potrebujete mať jednoducho 
pokoj. Existuje veľa možností, kedy sa dajú 
protihlukové dvere použiť. 

Výber je veľký. Spravidla platí, že dvere, 
ktoré majú viac hmoty, tiež lepšie tlmia 
hluk. Okrem inštalácie, ktorá musí byť 
dodržaná presne podľa zadania výrobcu, 
hrajú pri ochrane pred hlukom dôležitú 
úlohu tiež zvolené zárubne, kovania 
a tesnenia. Berte preto do úvahy vždy 
odporúčania výrobcu.

PROTIPOŽIARNE DVERE
Dvere s protipožiarnou ochranou sú 
inštalované do miest, kde je potrebné 
zabezpečiť zvýšenú ochranu. Sú vyrobené 
z protipožiarnych dosiek, ktoré zabezpečia 
odolnosť proti vysokým teplotám. Vďaka 
svojim vlastnostiam a zvýšenej odolnosti 
bývajú tiež hojne využívané ako vchodové 
dvere do bytu. 

Špeciálne interiérové dvere toho môžu ponúknuť oveľa viac. Do tmavých 
miestností prinášajú svetlo, oddelia rušivý hluk, a navyše môžu ponúknuť 
zabezpečenie proti vlámaniu. V prípade, že potrebujete ušetriť priestor, 
môžete zvoliť posuvné dvere. Pre každú špeciálnu požiadavku nájdete 
v našom odbornom centre vhodné dvere – to vám garantujeme.

Montáž posuvných dverí
– nikdy bez vodováhy!

Montáž systému posuvných dverí je 
naozaj jednoduchá. Čím poriadnejšie 
a presnejšie budete pracovať, tým 
lepšie vám budú slúžiť posuvné dvere 
v každodennom živote. Nezabúdajte 
teda na presné merania a použitie 
vodováhy! Pred prvou montážou sa 
uistite, či sú podlaha a steny naozaj 
rovné. Všetky otvory, ktoré budete 
potrebovať pre montáž posuvného 
systému dverí, si starostlivo zmerajte 
a vyznačte pomocou vodováhy! 

TIP!
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Špeciálne požiadavky:
viac svetla, väčšia zvuková izolácia, väčšia bezpečnosť, viac úžitku

EŠTE VIAC
BEZPEČNOSTI
Aj keď izbové dvere nemajú byť 
dverami vchodovými, môžu nastať 
situácie, kedy je potrebné zaistiť 
tiež jednotlivé miestnosti. Máme 
pre vás dobrú správu. Rôzne série 
interiérových dverí, je možné 
objednať v bezpečnostnom 
prevedení a zaistiť si tak potrebné 
vlastnosti. Takéto dvere sú 
spravidla nainštalované s vhodnou 
špeciálnou zárubňou, pretože 
bezpečnostné dvere sú väčšinou 
ťažšie a musia byť v ráme bezpečne 
ukotvené pomocou blokovacích 
čapov. Ochrana proti vlámaniu 
je celkovo na vysokej úrovni, 
väčšinou sa jedná o certifikovanú 
triedu zvýšenej bezpečnosti proti 
vlámaniu RC2. Cieľom nie je 
zabezpečiť absolútnu ochranu proti 
vlámaniu, ale zvýšiť čas odporu, aby 
si zlodej radšej vyhliadol iný cieľ. 

Bezpečnostné závesy
pre vyššiu odolnosť
proti vysadeniu

Možný doplnok:
priezor zvyšuje
vlastnú ochranu

Bezpečnostné
kovanie zvyšuje
ochranu pred
vlámaním

Špeciálna kľučka
pre zvýšenú
bezpečnosť

Postranné
zaistenie závesov
pre minimalizáciu
slabých miest
v okolí závesov

Spodné tesnenie
pri podlahe
zabraňuje
prúdeniu vzduchu,
spoľahlivo tlmí
hluk zvonku

Zosilnené krycie
plechy zabraňujú
jednoduchému
vypáčeniu

Možnosť voľby zámku:
trojnásobné zamykanie

– tri uzamykacie body pre
maximálne zabezpečenie

POSUVNÉ DVERE
Nie je žiadna lepšia možnosť, ako oddeliť a zároveň 
spojiť miestnosti. Systémy posuvných dverí prinášajú 
do miestností svetlo, priestor a eleganciu. Sú vkusné, 
moderné a ničím nenarušujú daný priestor. 

Posuvné dvere môžu byť ako celosklenené, čiastočne 
presklené, tak aj plné v mnohých drevodekoroch. 
Samotná montáž posuvných dverí je jednoduchá 
a hodí sa flexibilne pre každú domácnosť. 

Dokonca je možná montáž niektorých posuvných 
systémov cez zárubňu. Vyberať môžete z rôznych variantov 
posuvných systémov po stene, kedy dvere zostávajú stále 
viditeľné, alebo je možné zvoliť posuv do stavebného 
puzdra, kedy dvere zachádzajú priamo „do steny“.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Stavebné puzdro, il. foto
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1  NAJSKÔR KALKULUJTE, 
POTOM RENOVUJTE

Pred začatím prác si nerobte žiadne 
ilúzie. Oprava starých dverí je časovo 
ďaleko náročnejšia a nákladnejšia, než 
si človek na začiatku myslí. Spravidla je 
výmena dverí lacnejšia ako ich renovácia. 
Túto námahu by ste teda mali venovať 
exemplárom, ktoré za ňu naozaj stoja.

2  VYTVORTE SI DOBRÉ 
PRACOVNÉ PODMIENKY

Dvere vždy vysaďte. V pivnici alebo v garáži 
si vytvorte bezprašnú, dobre vetranú, 
suchú a dobre osvetlenú pracovnú plochu. 
Renovácia sa dobou schnutia predĺži na viac 
dní. S krídlom dverí sa najlepšie pracuje, keď 
je položené na stabilných stavebných kozách. 

3  SKÚŠKA VYTRVALOSTI: 
ODSTRÁNENIE STARÉHO LAKU

Na starých dverách sa zvyčajne vyskytujú 
rôzne vrstvy farieb nejasného pôvodu. 
Ich odstránenie je zriedkakedy vybavené 
naraz. Preto si obstarajte rôzne 
náradie a chemických pomocníkov. 
Okrem dláta a teplovzdušnej pištole 
budete pravdepodobne potrebovať 
leptadlá a všelijaké brúsne náradie. 

4 ZAPLNENIE DIER
Pod starou, hrubou vrstvou laku sa obvykle 
skrývajú tiež staré poškodenia dverí: diery, 
otlaky alebo narušené ozdobné profily. 
Tie sa dajú ľahko vyrovnať alebo opraviť 
dlátom na drevo, tmelom alebo pastou 
na drevo. Tmel alebo pasta sa dajú kúpiť 
väčšinou tiež vo vhodnom farebnom 
tóne, čo neskôr uľahčí lakovanie.  

KATALÓG STAVEBNÉ ELEMENTY
nájdete na www.bauhaus.sk

a tiež v našom odbornom centre

 10 
PROFESIONÁLNYCH TIPOV
NA RENOVÁCIU
INTERIÉROVÝCH DVERÍ

Použite vysávač

Keď sa brúsia veľké plochy, veľa sa práši. Toto 
platí aj pri renovácii starých interiérových dverí. 
Prach nemusí byť všade okolo. Stačí pri brúsení 
starých dverí používať rovno vysávač, ušetríte 
si tak problémy s dodatočným upratovaním. 
Nepoužívajte vysávač na bežné vysávanie, ktorý 
máte doma, je to pre túto prácu škoda! Využite 
možnosti zapožičania, či zakúpenie priemyselného 
vysávača v našom odbornom centre.

TIP!

Niektoré staré interiérové dvere sú jednoducho tak 
pekné, že sa nedajú nahradiť novými. Ich renovácia ale 
znamená viac, než len odstrániť starý lak a znovu ich 
natrieť. Spýtali sme sa profesionálov na ich najlepšie tipy 
a triky v rámci renovácie starých interiérových dverí.

20
20STAVEBNÉ ELEMENTY

Interiérové a vchodové dvere | Okná | Parapety | Schody a oveľa viac
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5  DEMONTÁŽ 
ZÁMKOV A KLÚČIEK

Pred renováciou by ste mali v každom 
prípade demontovať kľučku a zámok 
a odložiť ich, aby sa zachovali čisté. 
Oblepenie lepiacou páskou väčšinou 
nefunguje dobre. Pod kovaním sa 
nesmie lakovať – inak už zostava nebude 
na niektorých miestach priliehať. 

6  V SUROVOM STAVE 
TO NEJDE

Keď sa vám konečne podarilo odstrániť staré 
vrstvy laku a odkryli ste prirodzene peknú 
textúru dreva, budete premýšľať o tom, 
či by ste nemali dvere jednoducho opäť 
nasadiť v surovom stave. Odolajte tomuto 
pokušeniu! Dvere potrebujú povrchovú 
ochranu, ako je lak, lazúra alebo olej!

7  ROZDIEL MEDZI LAKOM 
A LAZÚROU

Pod vrstvou laku zmizne úplne textúra 
dreva. Na povrchu vznikne uzavretá 
„vrstva“. Lazúra umožní podľa zvoleného 
typu, aby čiastočne prestupovala textúra 
dreva. To isté platí bohužiaľ aj pre 
prípadné opravy poškodeného povrchu. 

8 OPRAVA KOVANIA
Staré kľučky a štítky sú často takisto 
zalepené rôznymi vrstvami laku. Vyčistenie 
leptadlom a / alebo oceľovou kefou môže 
spôsobiť divy. Alternatíva profesionálov: 
otrýskanie sklenenými perlami alebo 
guličkami v špecializovanej firme.

 

9  PRÍPRAVA PRED 
LAKOVANÍM

Pred nanesením prvej vrstvy laku starostlivo
očistite plochu dverí. Po brúsení
zameťte! Potom nasleduje utretie vlhkou
handričkou. Pred lakovaním musí byť
plocha úplne očistená od prachu.

10  DVE TENKÉ VRSTVY, 
NIE JEDNA SILNÁ

Kdekoľvek je to možné, lakujte pomocou 
valčeka. Úzke strany a dekory prídu na 
rad až potom. Nenanášajte príliš veľa 
laku, hrozí „zvrásnenie“. Pred nanesením 
ďalšej vrstvy laku a ešte viac na konci 
– nechajte všetko poriadne preschnúť!

NÁRADIE A MATERIÁL
Toto náradie potrebujete na renováciu 

historických drevených dverí 

EXCENTRICKÁ BRÚSKA
Brúsne náradie pre veľké plochy umožňuje 
rýchly postup prác. Ak sa správne 
používa, nehrozia žiadne stopy a ryhy po 
brúsení. Dbajte na dostatočnú zásobu 
brúsnych papierov v rôznej zrnitosti. 
60, 80 a 120 je dobré odstupňovanie, 
najprv sú použité hrubé, potom jemné. 

MULTIFUNKČNÁ BRÚSKA 
Vhodná pre všetky hrany a horšie 
dostupné rohy. Z dôvodu širokej ponuky 
príslušenstva môže byť použitá aj ako 
píla, rašpla alebo škrabka. Systémový 
nástroj, ktorý je oveľa lepší ako delta 
brúska. Opäť si dávajte pozor na 
zásobu vhodného brúsneho papiera.

TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ
Použite dobre regulovateľný prístroj 
s vhodnou tryskou. Udržujte minimálny 
predpísaný odstup od dreva, inak hrozí 
nebezpečenstvo požiaru! Pomocou dláta 
odoberajte uvoľnenú vrstvu farby.

RUČNÉ NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO
Potrebujete dláto a škrabku rôznych 
veľkostí a mosadznú kefu. K tomu 
štetec so syntetickými štetinami na 
nanášanie leptadla. Ďalej brúsny 
kolík a dobrý výber brúsnych papierov. 
Nezabudnite na stavebné kozy, 
plachty a maliarske krepové pásky!

CHEMICKÍ POMOCNÍCI
Skoro žiadne staré dvere nedajú 
svoju „kožu“ bez použitia chemických 
leptadiel. Pracujte presne podľa návodu. 
Po celej ploche rozložte plachty 
a noste ochranný odev! Po odstránení 
starých vrstiev laku musíte zatmeliť 
staré poškodené miesta na povrchu. 
Zaobstarajte si špachtľu na drevo (2K).

LAKOVANIE
Okrem laku alebo lazúry potrebujete 
vhodný štetec a malú nádobu na 
lak. Začnite s lištami a profilmi. Na 
ploche pracujte čo najviac s valčekom. 
Väčšinou sú potrebné dva nátery. 
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na objednávku

INTERIÉROVÉ DVERE. Všetky výrobky sú bez dekorácie. Chyby a zmeny sú vyhradené. Všetky modely 
nemusia byť v danom okamihu na sklade. O aktuálnej dostupnosti sa informujte na linke zákazníckej 
podpory +421 222 211 311. Všetky modely je možné objednať.

Ponúkame široký sortiment interiérových dverí podľa vašich 
individuálnych požiadaviek na objednávku. S termínom dodania 
4 – 6 týždňov. Výber z mnohých modelových radov a prevedení: 
jednokrídlové, dvojkrídlové, závesné, posuvné, so štandardným aj 
atypickým rozmerom, plné, presklené, celosklenené, alebo masívne. 
Kompletné informácie v našom odbornom centre.

BRATISLAVA – Pharos Park, Pri letisku 1, 821 04 Bratislava – Ružinov

Otváracia doba: Po – Pia 7 – 21 hod. 

 So – Ne 8 – 21 hod.

Tel.: 02/222 11 211 

E-mail: podpora@bauhaus-sk.sk

Dopravné spojenie a MHD: autobusový spoj č. 69

Váš špecialista na interiérové dvere:

Mnoho dekorov  

a prevedení dverí
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il. foto
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