Dřevěné vchodové dveře
elegance a bezpečí pro váš domov
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DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA
slaďte si okna a vchodové dveře v harmonický celek
ü po všech stránkách perfektní ochrana vašeho domova
ü lepší tepelně izolační vlastnosti, ochrana před průvanem, vlhkostí i zatékáním
ü NOVÝ typ hliníkového prahu s úplně přerušeným tepelným mostem
a dorazovou plochou pro obě těsnění
ü NOVĚ osazena spodní křídlová okapnice pro zvýšenou odolnost proti zatékání
ü individuální řešení na míru vašim potřebám
ü vysoká stabilita a rozměrová stálost
ü dvě těsnění v křídle zaručují výborné tepelně izolační vlastnosti
ü kvalitní kování pro bezproblémovou funkci, bezpečnost a snadné seřízení
ü špičková povrchová úprava pro dlouhou životnost
ü ve standardu tříbodový bezpečnostní zámek

VEKRA STANDARD
JISTOTA A SPOLEHLIVOST PRO KAŽDÝ DŮM
• Prověřené klasické dveře s kazetovou nebo skleněnou výplní
• Elegantní venkovní ochrana dveří hliníkovou okapnicí
• Vnitřní zasklívací lišta koresponduje se vzhledem okenních lišt
• Křídlo lepené z dřevěných lamel s přiznanou spárou
• Výběr ze tří stavebních hloubek 68, 78 a 94 mm

VEKRA LINIE
ČISTÝ DESIGN PRO TEPLO DOMOVA
• Výplň zesíleným termoizolačním sendvičem
• Možnost ozdobných zasklených a lepených prvků
• Vnitřní zasklívací lišta v elegantním vzhledu Linie
• Křídlo lepené z dřevěných lamel s přiznanou spárou
• Provedení ve stavebních hloubkách 68 a 78 mm

VEKRA SMART
EFEKTNÍ VZHLED DÍKY OZDOBNÝM PRVKŮM
• Široká nabídka ozdobných výplní
• Masivní zasklívací lišty z vnitřní i venkovní strany
• Možnost ozdobně frézovaných zasklívacích lišt
• Křídlo lepené z dřevěných lamel s přiznanou spárou
• Provedení ve stavebních hloubkách 68, 78 a 94 mm
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VEKRA TREND
ŠPIČKOVÉ VLASTNOSTI V DOKONALÉM DESIGNU
• Dveřní křídlo z kompaktní sendvičové desky
• Hladký design bez spár
• Špičková tepelná izolace
• Možnost ozdobných prosklených a lepených či frézovaných prvků
• K dodání ve stavebních hloubkách 68, 78 a 94 mm

DŘEVOHLINÍKOVÉ DVEŘE
ALU DESIGN CLASSIC
ODOLNÉ A NADČASOVÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVBU
• Hliníkové opláštění perfektně chrání před povětrnostními vlivy
• Výborné tepelně izolační vlastnosti
• Široká škála barevných variant i dekorů dřeva
• Možnost zasklení nebo vložení izolační desky
• Provedení ve stavební hloubce dřeva 78 mm (celkově 96 mm)

STANDARD

LINIE

SMART

TREND

68 / 78 / 94 mm

68 / 78 mm

68 / 78 / 94 mm

68 / 78 / 94 mm

Trojsklo nebo dvojsklo
(podle SH)

•

•

•

jen trojsklo

Výplňová kazeta hladká
nebo s nákližkem

•

•

•

Stavební hloubka (SH)
Výplň
Typy dveří

dovnitř otvíravé, ven otvíravé, jednodílné, dvoudílné

Bezbariérový práh
Stavební tvary

na přání
Standard - pravoúhlé

•

Obloukové

•

•

•

•
•

Dolaďte si vchodové dveře přesně podle Vašich představ
ZASKLÍVACÍ LIŠTY

RUSTIKAL

HARMONY
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DVEŘNÍ KLIKY – ukázka

LINIE
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STANDARD
JIHLAVA II

PŘELOUČ II

PŘELOUČ ATYP

PARDUBICE II

KROMĚŘÍŽ I

HODONÍN I

JIHLAVA I

HODONÍN I

VYBÍREJTE Z DESÍTEK TYPOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ
V ŠIROKÉ ŠKÁLE BAREVNÝCH VARIANT

SMART

Ukázky provedení vchodových dveří

ROŽNOV II

HAMBURK I

HAMBURK III

TÁBOR I

BOUZOV
ATYP

PARDUBICE I

ROŽNOV I

PÍSEK IV

HODONÍN I

OSTRAVA I

KROMĚŘÍŽ I

PARDUBICE
oblouk ATYP

BUDĚJOVICE
ATYP

BUDĚJOVICE
ATYP

BUDĚJOVICE III
s klepadlem

VALENCIA I

VALENCIA II

PARIS

LONDON ATYP

MARTINA 1

KAMILA

PATRICIE A

NELA

LINIE

TREND

BOUZOV I

Ještě to není to pravé?
Infolinka: 800 777 666 | www.vekra.cz

Navrhněte si vlastní design dveří!

