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Oblast použití interiérových dveří
Interiérové
Všechny typy interiérových dveří jsou vhodné do vnitřních prostor s minimálním rozdílem 
teplot a vlhkosti v oddělených prostorách.

Speciální dveře TSD
Interiérové dveře určené na oddělení prostor s různým klimatem. S větším rozdílem teplot 
(nad 10°C) a s větším rozdílem vzdušné vlhkosti (nad 20 %). Tato úprava dveří je vhodná 
do nevětraných koupelen nebo pro oddělení prostor s rozdílem teplot nad 10°C např. 
zádveří, vstup do nevytápěných půdních prostor atd. Jako speciální dveře TSD lze vyrobit 
všechny modely dveří. U některých prosklených modelů ovlivňuje tato úprava šířku 
a umístění skla (kazety).

Tepelně a zvukově izolační dveře
Výplň dveří tvoří čedičová vata a mohou být doplněny prahovou padací lištou 
nebo prahem. Jako izolační dveře lze vyrobit všechny plné jednostranně ba revné 
modely dveří.

Protipožární dveře
Interiérové protipožární dveře El (EW) 30 DP3, EI (EW) 45 DP3 se vyrábějí ve všech 
barevných provedeních s možností jednostrannou nebo oboustrannou úpravou 
nalepovacím rámečkem.

Bezpečnostní dveře
Bytové bezpečnostní protipožární dveře
a) se zvýšenou bezpečností – do stávající zárubně
b) bezpečnostní třída B3 – do nové speciální zárubně

Dveře se vyrábějí ve všech barevných provedeních s možností jednostrannou nebo 
oboustrannou úpravou nalepovacím rámečkem. Konstrukci dveří tvoří dubový rám vyplněný 
sendvičem kovové mříže a pevné protipožární desky. Dveře jsou vybaveny na pantové 
straně pasivními čepy a na straně zámku je osazen vícebodový zámek. Doplňky těchto 
dveří (bezpečnostní kování, vložka...) musí spl ňovat minimálně bezpečnostní třídu dveří. 
Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze firma pro školená a pověřená výrobcem

Jak vybrat správné dveře
Na první pohled velice jednoduchá záležitost, ale každý kdo má za sebou rozsáhlejší rekonstrukci či stavbu nového domu s Vámi úplně souhlasit 

pravděpodobně nebude.
Dveřmi uzavřeme nebo propojíme jednotlivé místnosti, to je jejich základní funkce. Nesmí nám ovšem překážet v pohybu. Tam kde nemáme dostatek místa 

pro klasické otočné dveře lze použít posuvné dveře nebo posuvné dveře do pouzdra či dveře otevírané systémem ERGON. Mnohdy musí mít také specifické 
vlastnosti jako mají protipožární dveře, klima dveře či bezpečnostní dveře. Požadavků, které musí v dnešní době splňovat je mnoho a aby toho nebylo málo, 
v neposlední řadě chceme aby se nám líbily,aby byly odolné vůči mechanickému poškození a abychom je také dokázali sladit se ostatními prvky interiéru 
a vytvořit tím harmonický celek.

Všechny tyto poznatky si intenzivně uvědomujeme a proto se také staly důležitým vodítkem při tvorbě nové kolekce dveří. CPL lamináty firmy EGGER, 
které ve výrobě dveří používáme se vyznačují velmi kvalitním povrchem a jsou identické s dekory materiálů při výrobě nábytku a podlah, což nabízí architektům, 
designérům i finálnímu uživateli nové možnosti a dává jim prostor pro realizaci těch nejnáročnějších projektů. Přesto tuto kolekci nepovažujeme za uzavřenou.

Z vlastní zkušenosti vím, jak je někdy obtížné sladit stavbu a její součinnost s ostatními dodavateli. Máte-li ve svém projektu specifické dveře, třeba pro 
zvýraznění firemního image nebo řešíte technický problém, byť ve fázi hrubé stavby, neváhejte kontaktovat naše technické pracovníky. Pomohou Vám nalézt 
optimální řešení a mnohdy ušetřit i finanční prostředky.

Za kolektiv BOULIT s.r.o.

Jiří Liška – majitel



PH 1/3 2/3 3/3

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Skládací dveře

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



K1 K2 K3 K4 K5 K6

K7 K8 K9 K10 K11 K12

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



M1 M2 M3 M4

M5 M6

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



O1 O2 O3 O4

O5 O6 O7 O8

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



T4 T5 T6

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Zasklívací 
rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře



E1 E2 E3

E4 E5 E6

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



H1 H2 H3 H4

H5 H6 H7 H8

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



D1 D2 D3 D4 D5 D6

D11 D12 D13 D14 D15

D7 D8 D9 D10

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



N3 N5 N7 N8

N4 N6 N9 N10

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



P1 P2 P3 P4

P5 P6

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Posuvné  
dveře

Nalepovací  
rámeček

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



FR1 FR2 FR3

FR4 FR5 FR6

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Posuvné  
dveře

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština



PH/1 PH/2 PH/3 PH/4

PH/5 PH/6 PH/7

Vyfrézované drážky (cca 3 mm) s různě barevnou výplní

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Posuvné  
dveře

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Skládací dveře

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



Vyfrézované drážky 22 mm. 
Výplň tvoří stříbrná páska  
nebo páska v různých barvách.

PH „A“ PH „B“ PH „C“ PH „D“

PH „E“ PH „F“ PH „H“

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Posuvné  
dveře

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Skládací dveře

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



L1 L2 L8 L3

L4 L5 L9 L6

Možné kombinace všech dekorů. Bez oblé hrany. Rámeček pouze kazetový.

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Posuvné  
dveře

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD



S1 S2 S3 S4

S5 S6 S7 S8

Bez oblé hrany. Možná kombinace všech dekorů.

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Posuvné  
dveře

Zasklívací 
(kazetový) rámeček

Výplň  
voština

Výplň  
děrovaná DTD

Ergonomické dveře

Tepelně a zvukově izolační výplň 
(pouze u plných dveří)



ANT1 ANT2 ANT3 ANT1

Jako výplň tvrzené bezpečnostní sklo čiré nebo matové, gravírované nebo s potiskem.
U typu Ant3 možno nahradit sklo dekorem CPL nebo HPL v široké škále dekorů firmy 
Egger identickým s obložkovými zárubněmi.

Dveře 
s falcem

Dveře  
bezfalcové

Oblá hrana  
dveří

Výplň  
děrovaná DTD



Nadsvětlík Nadsvětlík + boční světlík Nadsvětlík + dva boční světlíky

Dva boční světlíkyBoční světlík

Dveře je možno kombinovat  
se světlíky ve všech dekorech  
a se všemi nabízenými druhy skel.

Vždy je nutné konzultovat řešení 
s výrobcem aby bylo možné 
navrhnout optimální variantu.
Maximální výška  
stavebního otvoru – 3 m.
Maximální šířka  
stavebního otvoru – 4 m.

Možnost kombinace 
světlíků s dvoukřídlými, 
případně posuvnými dveřmi.



Protipožární dveře
Požární, požárně kouřotěsný
a kouřotěsný uzávěr
Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI – otočná, 
plná, prosklená, hladká, rámová, kazetová, 
jednokřídlová a dvoukřídlová, osazená 
do ocelové zárubně, 
dřevěné obložkové zárubně  
nebo dřevěné rámové zárubně.

Vzduchová neprůzvučnost Rw=34dB
EI

1
30-C3, EI

2
30-C3, EW30-C3, EI

2
30Sm-C3, 

EI
2
45-C3, EW45-C3, EI

2
45Sm-C3, 

EW45Sm-C3

Jedno 
a dvoukřídlé 

PH

Jedno 
a dvoukřídlé 

1/3

Jedno 
a dvoukřídlé 

2/3

Požární stěna 1 Požární stěna 2



Bezpečnostní dveře Boulit  
tř. B3 EI 30 DP3
Jsou certifikovány akreditovaným  
certifikačním orgánem číslo 3025,  
společností TRESOR TEST s.r.o.  
na třídu bezpečnosti B3 proti vloupání 
a akreditovaným Technickým a zkušebním ústavem 
stavebním Praha, s.p.  
na požární odolnost EI

2
30, EW30.

Základ tvoří rám z dubového dřeva,  
na kterém je uložen tříbodový bezpečnostní zámek.  
Dveře jsou opatřeny 26 mm silnou výplní DTD 
s požární odolností a masivní ocelovou mříží.  
Váha dveří cca 70 kg.  
Jsou použity bezpečnostní závěsy TKZ 50/3 
s pasivními čepy.
Dveře se montují do speciální  
zesílené ocelové zárubně.  
Musejí být osazeny bezpečnostním kováním 
a cylindrickou vložkou minimálně bezpečnostní třídy 3.
Montáž musí být provedena autorizovanou osobou.

čepy proti vysazení rám z dubového dřeva

tříbodový bezpečnostní
systém

MDF s povrchovou
úpravou lamino

DTD s protipožární
úpravou

Ocelová výstuž

tříbodový bezp.
systém

tříbodový bezp.
systém

MDF s povrchovou
úpravou lamino

DTD s protipožární
úpravou



Skleněné výplně interiérových dveří
Skleněné výplně
Kůra čirá, Kůra bronz, Činčila čirá, Čiré sklo, Činčila bronz, Matelux – clear, bronz, šedý, zelený, modrý, Dominos, Gothic čirý, Flutes čirý a matný, Krizet, Maris, 
Spotlyte, Thela, Pavé a další.
Je možné použít i kalené sklo, vitrážové nebo pískované výplně v mnoha různých variantách.

Rámečky interiérových dveří
Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekoru identickém s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo kazetovým rámečkem.

Rámeček oblý
Rámeček oblý je základní provedení na všechny 
typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím nebo 
kazetovým rámečkem.

Rámeček plochý – PL
Rámeček plochý nelze použít 
na typové řady „D“, „L“, „N“ a „T“.

Rámeček oblý široký
Rámeček oblý široký nelze použít  
na typové řady „D“, „L“, „N“ a „T“.



Zárubně interiérových dveří
Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí 
do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických 
otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) 
nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložková 
zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 50 mm do cca 800 mm. 
U obložkových zárubní typu Ergon nebo sklapovací je 
minimální tloušťka stěny 100 mm. Standardní šířka límců 
u obložky do stavebního otvoru je 60 mm, u obložení kovové 
zárubně 80 mm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu 
do 200 mm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:
Stavební otvor š × v (mm) Dveře š × v (mm)

700 × 2020 600 × 1970

800 × 2020 700 × 1970

900 × 2020 800 × 1970

1000 × 2020 900 × 1970

1350 × 2020 1250 × 1970

1550 × 2020 1450 × 1970

Řez obložkovou zárubní  
sí la zdi od 50 mm, límce 60 mm

Řez obložkovou zárubní  (OKZ) 
přes původní kovové zárubně 

sí la zdi od 50 mm, límce 80 mm

Řez obložkovou zárubní průchozí 
sí la zdi od 50 mm, límce 60 mm

Řez obložkovou zárubní  průchozí (OKZ) 
přes původní kovové zárubně 

sí la zdi od 50 mm, límce 80 mm

Řez obložkovou zárubní 
pro stavební pouzdra 

sí la zdi od 100 mm, límce 60 mm

Řez obložkovou zárubní 
pro otočné bezfalcové dveře 

sí la zdi od 100 mm, límce 60 mm



Způsob otevírání interiérových dveří
Otočné interiérové dveře
Standardní interiérové vnitřní dveře s falcem jedno nebo dvoukřídlé jsou 
opatřené třemi závěsy a zámkem s roztečí 72 mm v provedení mezipokojový 
a vložkový, s roztečí 78 mm WC provedení. Bezfalcové otočné interiérové 
vnitřní dveře v kompletu s obložkou zárubní jsou osazeny 2 panty Tectus 
a magnetickým zámkem s roztečí 72 mm v provedení mezipokojový, 
WC a vložkový.  
Na zakázku je možné interiérové dveře opatřit jiným typem výplně, 
větrací mřížkou, madlem atd. V otočném provedení vyrábíme všechny typy 
interiérových dveří které nabízíme.

Posuvné interiérové dveře na stěnu nebo do stěny
Interiérové dveře bezfalcové jedno nebo dvoukřídlé posuvné v „garnýži“ nebo 
zasouvané do zabudovaného stavebního pouzdra. Nabízíme též posuvné dveře 
po liště „Minima“, které se montují bez obložkové zárubně.

Skládací interiérové dveře
Interiérové dveře bezfalcové.
V skládacím provedení vyrábíme typy, které jsou označené symbolem

Otočně-posuvné interiérové dveře (ERGON®)
ERGON® představuje plnohodnotnou alternativu, která vám pomůže vyřešit 
problém s prostorem v interiéru. Způsob otevírání dveří, s kombinací 
otočného a posuvného mechanismu umožňuje extrémně minimalizovat nároky 
na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu 
otočnému (požadavky na prostor cca o 40 % nižší).

V otočně-posuvném provedení 
vyrábíme typy, které jsou označené symbolem

Vnější vzhled
1) Dveře otočné s falcem s ostrou hranou
 nejvíce vyráběný typ dveří, možno vyrobit ve všech barevných provedeních.

2) Dveře otočné s falcem s oblými svislými hranami
 dveře jsou dodávány pouze s vnitřní výplní lehčená DTD, barevné provedení 

je možné zvolit ze skupin barev CPL1, CPL2 a CPL3. Kromě typů řady S a L.

3) Dveře otočné bezfalcové (bezpolodrážkové)
 dveře se dodávají vždy v kompletu s obložkovou zárubní. Standardně jsou 

již osazeny skrytými panty Tectus a magnetickým zámkem v provedení BB, 
PZ nebo WC. Barevné provedení je možné zvolit ze skupin barev CPL1, CPL2, 
CPL3 a CPL4.

4) Dveře otočně-posuvné Ergon bezfalcové
 dveře dodávané v kompletu s obložkou se specifickým otvíráním, možno 

vyrobit ve všech barevných provedeních.

5) Dveře posuvné bezfalcové
 dveře posuvné je možné vyrobit jako posuvné do stavebního pouzdra nebo 

po zdi na konzoli, možno vyrobit ve všech barevných provedeních.

6) Dveře sklapovací bezfalcové
 dveře dodávané v kompletu s obložkou se skládají ze 2 nebo 4 lamel, možno 

vyrobit ve všech barevných provedeních.

7) Dveře kyvné bezfalcové
 dveře dodávané v kompletu s obložkou, možno vyrobit ve všech barevných 

provedeních.



OKENNÍ PARAPETY – max. délka 2 500 mm
 max. šířka 500 mm

Materiál MDF 18 mm, povrchová úprava CPL – shodná se všemi dekory dveří!
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38
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38

400

38



Dekor Egger CPL1
Struktura povrchu ST15 – univerzální hladký povrch – dokresluje vzhled elegantních reprodukcí dřevin

Dekor Egger CPL2
Struktura povrchu ST24 – dřevní pór – pro reprodukce klasických a elegantních dřevin

Příčný dekor Egger CPL1 Dekor Egger CPL1
Struktura povrchu ST2 – diamant 
robustní, nápadný a velmi 
trvanlivý povrch pro použití 
s uni barvami v klasických 
aplikačních oblastech

Dub Ferrara
H1334

Olše
H1502

Buk Bavaria
H1511

Javor medový
H1521

Wenge
H1555

Buk Ellmau
H1582

Třešeň 
Romana

H1615

Meran Cherry
H1692

Kalvados 
červený
H1951

Ořech Dijon 
přírodní
H3734

Buk 
čokoládový

H1599

Cordoba oliva
H3030

Merano hnědé
H3129

Dub 
antracitový

H3306

Ořech 
francouzský

H1709

Třešeň Venezia 
přírodní
H3662

Hacienda bílá
H3078

Ořech 
tabákový

H3704

Dub Ferrata
H1334

Olše
H1502

Buk Bavaria
H1511

Javor medový
H1521

Wenge
H1555

Buk Ellmau
H1582

Třešeň Romana
H1615

Meran Cherry
H1692

Kalvados červený
H1951

Ořech Dijon přírodní
H3734

Platinově bílá
W980

Šedá 
aluminium

F509



Dekor Egger CPL3
Struktura povrchu ST22 (3D povrch) – díky dojmu jež vyvolává na dotek dodává lineárním a živým reprodukcím dřevin více přirozenosti a plastický vzhled

Dekor Egger CPL4
Struktura povrchu ST10 – povrch vhodný pro přírodní nápadné a rustikální 
dekory. Zřejmě už nic nemůže vypadat věrohodněji než tento povrch. Perfektní 
povrchová struktura pro reprodukce masivního dřeva.

Dekor Egger CPL5 – 6 mm
Vhodný dekor pro „kamené“ obložkové zárubně, 
eventuálně jako doplněk ke dveřím

Dekor Egger CPL2
Struktura povrchu ST9 – perfektní mat 

Dekor DDL (výrobce Dřevozpracující družstvo Lukavec)
Struktura povrchu – dřevní pór

Lakeland 
Akazie
H1277

Woodline 
creme
H1424

Zebrano 
béžovošedé

H3005

Amazonas
H3082

Driftwood
H3090

Modřín horský
H3410

Dub Arlington
H3303

Coco Bolo 
přírodní

H3012

Dub Autentic 
šedý

H1150

Dub Nebraska 
šedý

H3332

Třešeň
358

Dub
308

Stříbrná
417

Rustik
354

Korsika
475

Karelie
473

Javor přírodní
H1887

Ořech karibský
H3778

dodává reprodukcím 
dřevin velmi 
přirozený vzhled 
a jde s trendem 
matných povrchů



Váš prodejce:


