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Stavební pouzdra pro posuvná okna a posuvné dveře 



Sc
ri
gn

oFirma Scrigno je synonymem kvality a záruky, zaručené kvality, která umožňuje
dlouhou životnost a vždy ji lze rozeznat i na namontovaném pouzdře: originální
značka je vždy vyražena na stavebním pouzdře i na vedení posuvu.

Značka vyražená na vedení

Scrigno: výhody spojené s vlastnictvím originálu Jak lze rozeznat Scrigno Gold

Garanzia

Garantie

Garantía

Garantie

Guarantee

Celoživotní záruka proti průchozí korozi. Firma Scrigno ručí za to, že plech
pouzder pro interiéry nepodlehne průchozí korozi po celou dobu životnosti
výrobku.

Plech obalený vzácným antikorozním materiálem Aluzinc® (hliník, zinek
a křemík), určeným pro zajištění dlouhodobé odolnosti.

Modulární boky: Boky plechové kapsy jsou tvořeny moduly, které umožňují
pohlcení dilatací způsobených spojením vzájemně odlišných materiálů, jako je
cement a ocel. Tímto způsobem vzniká v bodech překrytí vyšší odolnost, čímž se
podporuje lepší uchycení omítky a to i díky exkluzivnímu rybinovému uspořádání.
Výsledkem je dokonalé, pravidelné a rovnoměrné omítnutí.

Posuvný systém: je tvořen vedením z anodizovaného hliníku
a dvojicí vozíků s nosností 120 kg na jedno křídlo.

1 Firma Scrigno pracuje na základě Certifikace systému manegmentu kvality
podle normy UNI EN ISO 9001, vyd. 2008.

Stavební pouzdra od firmy Scrigno jsou provázena
Certifikátem Autentičnosti a Záručním listem.



BASE

Výhradní patent firmy Scrigno.
Systém, který umožňuje ukrýt
samostatné posuvné dveře.
Bezobložkové stavební pouzdro je
omezeno na nezbytně nutnou míru,
přičemž jeho součástí nejsou zárubně
ani krycí rámy.

ESSENTIAL GRANLUCE

Jedná se o stavební pouzdro ome-
zených rozměrů. Umožňuje částečně
ukrýt do zdi samostatné dveře, které
se otevírají do „L“ (polovina křídlová
a polovina posuvná). Ve dvojité verzi
lze při minimálních vnějších rozměrech
dosáhnout rozměru otvoru až do 240
cm.*

APPLAUSO

Jedná se o stavební pouzdro
omezených rozměrů.
Posuvná dveřní křídla se zavírají na
sebe jako kniha. Ve dvojité verzi lze při
minimálních vnějších rozměrech
dosáhnout rozměru otvoru až do 240
cm.*

ARMONICO
Systém je tvořen jedinou středovou
plechovou kapsou, která umožňuje
ukrytí dvou uvnitř protichůdných
posuvných dveří, které se uvnitř
vzájemně překrývají. Jediná plechová
kapsa umožňuje přístup do dvou
přilehlých místností.*

PRATICO

Umožňuje ukrýt samostatné posuvné
dveře o omezené výšce (od 120 do
190 cm). Je vhodné pro mansardy,
podkroví, sklepy a komory.

VARIO
Jedná se o stavební pouzdro s funkcí
středního „okna - otvoru“ mezi dvěma
místnostmi.
Umožňuje ukrýt samostatné posuvné
dveře omezené výšky.

CONTATTO
Skrytý posuvný systém pro
„zakřivená“ řešení. 

ORBITALE

Stavební pouzdra pro interiér 

Jediná plechová kapsa umožňuje
ukrytí dvou rovnoběžných posuvných
dveří, které jsou navzájem propojeny
unášecím systémem. Ve dvojité verzi
lze dosáhnout při minimálních
vnějších rozměrech maximálního
průchodu 480 centimetrů.*

Kvalita, funkčnost a praktičnost stavebních pouzder od firmy Scrigno jsou odlišujícími charakteristikami všech modelů: řešení na míru pro
jakoukoli potřebu prostoru. Zakřivená řešení, rozsáhlá otevírání, omezené části zdi již nepředstavují žádný problém.  Modely pro interiéry
jsou dostupné se standardními rozměry, ale také ve verzi s nestandardními rozměry s velikostmi, které se mění po centimetru.

* Dostupné pouze pro omítku

Jedná se o systém, který umožňuje
ukrýt posuvné dveře.
Představuje nejjednodušší model
pro rekvalifikaci prostředí a
opětovné získání prostoru.



Stavební pouzdra pro exteriér 
Zkušenosti od firmy Scrigno v oboru skrytých posuvných systémů pro interiéry se rozšířily také do oboru stavebních pouzder pro
exteriér. Různé modely umožňují maximální přizpůsobení na míru: v závislosti na potřebách lze vzájemně uvést v soulad posuvné
prvky s pevnými dveřními a okenními rámy. Se stavebními pouzdry od firmy Scrigno je možné ukrýt dveřní a okenní rámy pro
exteriér, jako je posuvné zvedací okno, okenice, síť proti komárům a mříž.

Jedná se o stavební pouzdro, které
může přijmout jak externí křídlo,
okenici nebo mříž, tak i interní
dřevěný dveřní nebo okenní posuvný
zvedací rám. Jak křídlo, tak dveřní
nebo okenní rám jsou posuvné
a skryté. 

MAGICO

 

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt posuvné externí
křídlo, okenice nebo mříž, které jsou
přiřazeny k internímu dveřnímu nebo
okennímu rámu s křídlem.

BELVEDERE

 

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt posuvné externí kříd-
lo, okenice nebo mříž spolu se sítí
proti komárům, integrovanou v
posuvném systému.
Interní dveřní nebo okenní rám je
křídlový.

BELVELATO

 

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt interní dřevěný
dveřní nebo okenní zvedací posuvný
rám.

INCANTO

 

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt dvě rovnoběžné
posuvné unášecí okenice. Interní
dveřní nebo okenní rám je křídlový.

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt dvě externí
zasouvací posuvná křídla, okenice a
mříž. Interní dveřní nebo okenní rám
je křídlový.

ACCORDO

 

ARPEGGIO

 

PANORAMICO VELATO

 

 

GRANBELVEDERE

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt posuvné externí
křídlo, okenice nebo mříž spolu se sítí
proti komárům, integrovanou v
posuvném systému. Je ideální pro
použití při rekonstrukcích.

 

Jedná se o stavební pouzdro, které
umožňuje ukrýt dvě posuvná externí
křídla, okenici nebo mříž spolu se sítí
proti komárům, integrovanou v
posuvném systému.
Interní dveřní nebo okenní rám je
křídlový.

Jedná se o stavební pouzdro
omezených rozměrů, které je
schopno přijmout ukryté posuvné
externí křídlo, okenici nebo mříž.
Interní dveřní nebo okenní rám je kříd-
lový. Je ideální pro použití při
rekonstrukcích.



Novinky

Remix
Výhradní patent firmy Scrigno se vztahuje na pouzdro, které
vzniklo vývojem pouzder Base a Granluce. Jediná plechová
kapsa, která může uvnitř obsahovat dvoje skleněné posuvné
dveře, které jsou navzájem propojené unášecím systémem.
Tloušťka stěny je omezena na minimum: Pouzdro Remix lze
vskutku instalovat za přítomnosti běžné stěny o tloušťce 10,5
cm, zatímco tloušťka dveřních křídel je 1 cm. Je dostupné také
ve verzi s jediným křídlem pro zděné stěny a to i ve verzi
s nestandardními rozměry, výškami, které se mění po
centimetru.

Scrigno Switch - Samolepicí prvek osvětlení,  který se
snadno aplikuje a je úsporný. Kromě toho se přizpůsobuje
vašemu rozvodu a dodržuje jeho estetiku.

Scrigno Switch je radiofrekvenční vypínač pro ovládání
zapínání a/nebo vypínání nového osvětlovacího tělesa.
Jedná se o ideální řešení ve všech situacích, kdy nelze
nainstalovat klasický kabelový rozvod kvůli nedostatku místa
ve stěně, jako například v případě přítomnosti stavebních
pouzder. Praktičnost, estetika a snadnost instalace umožňuje
použít Scrigno Switch i v těch případech, kdy existuje
nutnost vytvořit nový zapínací prvek v prostředích, která
nebyla vhodně vybavena kabely ve stavební fázi, aniž by byly
potřebné zednické práce a průchod kabelů.

Essential Dual

Remix

Kit Dinamico

Scrigno Switch

Essential Dual
Essential Dual, na který se vztahuje výhradní patent firmy
Scrigno, je stavební pouzdro, které vzniklo vývojem pouzder
Essential a Granluce. Jediná plechová kapsa, která může uvnitř
obsahovat dvoje skleněné posuvné dveře, které jsou navzájem
propojené unášecím systémem. Jeho zvláštnost spočívá
v omezené tloušťce: lze jej použít za přítomnosti běžné stěny
o tloušťce 10,5 cm, přičemž tloušťka skleněných dveřních křídel
je 1 cm. Pouzdro bylo omezeno na nezbytně nutnou míru a byly
odstraněny zárubně i krycí rámy. Je dostupné také ve verzi
s jediným křídlem pro zděné stěny a to i ve verzi s nestandardními
rozměry, výškami, které se mění po centimetru.

Sada Dinamico - Pneumatický systém pro zpomalené
zavírání posuvných dveří.

Sada Dinamico představuje příslušenství pro stavební
pouzdra Base (samostatná i dvojitá) a Pratico. Umožňuje
automatizovat zavírání dveří a úplné (nebo částečné)
zpomalení jejich pohybu po určené dráze, čímž lze zabránit
nebezpečným situacím. Sada Dinamico umožňuje vznik
prostředí a je ideální v situacích, kdy jsou zapotřebí dveře,
které zůstanou stále zavřené. Lze ji mimořádně snadno
aplikovat jak na nově instalované výrobky Scrigno Gold,
tak na již nainstalované. Není potřeba zasahovat do
konstrukce pouzdra, stačí demontovat dveře.
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0Sklad
DSV Road a.s.

VGP Park - Horní Počernice
F.V.Veselého 13, Hala C1 - 193 00, Praha 9

Tel. +420 234 726 618

www.scrigno.cz
e-mail: info@scrigno.cz

Sídlo
Scrigno s.r.o.

U Kanálky 1441/7, 120 00 Praha 2, Vinohrady




