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DRE-CLARO M1

Dvere sú pokryté vysoko lesklým lakom s  
bielou matnou alebo čiernou hranou. Rám 
krídla a dverí má farebné kovania (zámok) vo 
farbe hrany krídla. Pánty sú vo farbe rámu. 
Pre kolekciu ponúkame biele zárubne 
vyrobené technológiou DRE-Forming, 
natierané do vysokého lesku alebo v čiernej 
matnej fólii.

Kolekcia DRE-CLARO



DRE-CLARO
Bezfalcové dvere 

do vnútorných priestorov 

M 1 - CLARO

V štandarde je :
» Hrana v bielej alebo čiernej farbe
» Rám z MDF
» výplň je voština
» Magnetický zámok na kľúč, WC, FAB alebo

úsporný magnetický zámok v bielej alebo čiernej
farbe

» 2 zapustené pánty Estetic 80 (pánty biele alebo
čierne)

» sklo MAT DRE, hrúbka 4 mm

Možnosti za príplatok
11,42 € | 13,70 €
  5,67 € |   6,80 €
25,58 € | 30,70 €

» dvere „100”
» ventilačný výfrez
» výplň DTD
» POZOR: tretí pant Estetic 80 pre bezfalcové dvere

(príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
» hliníková vetracia mriežka
» kovové ventilačné objímky

25,58 € | 30,70 € 

25,58 €| 30,70 €
1 ks 10,00 €| 12,00 € 

Zárubne :
» pre krídla z kolekcie DRE-CLARO odporúčame

biele lakované alebo čierne matné zárubne

Možnosti bez príplatku

» otvory pre ventilačné objímky
» sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a číre sklo

Cena krídla dverí nezahŕňa cenu zárubni a kľučku dverí

model M1 M2, M4 M3

DRE-CLARO (G0) 169,33 € | 203,20 € 212,92 € | 255,50 € 278,33 €| 334,00 €

Šírka jednokrídlových dverí  „60“ - „100“ 

Možnosti modelu:
M1 - plné dvere bez presklenia M2 - okienko s MDF rámom v čiernej fólii M3 - oceľové okienko (matné alebo priehľadné sklo) 
M4 - okienko s MDF rámom v čiernej matnej fólii

biela 

Dekor

M 2 - CLARO M 3 - CLARO M 4 - CLARO

Lakované



Kolekcia G je vynikajúcim príkladom použitia 
grafiky a technológie DRE-Print na 
vytvorenie vzoru dverí. Môžete si vybrať z 
klasických, moderných a abstraktných 
dizajnov dverí. Povrch krídla a rámu je 
upravený lakom s vysokým leskom a hrana 
krídla je biela matná  alebo čierna matná. 
Dvere a zárubne majú  kovania (zámok) vo 
farbe hrany krídla a pánty vo farbe zárubní. 
Zárubne dverí v kolekcii G sú biele, lakované 
do vysokého lesku a vyrobené technológiou 
DRE-Forming alebo je možnosť výberu a to v 
čiernej matnej fólie.

DRE-Print   M4-G2

DRE-PRINT kolekcia G



DRE-PRINT kolekcia  G
Bezfalcové dvere 

do vnútorných priestorov

G3

G7

G4G1 G5

G8

G2

G6 G9

» Hrana v bielej alebo čiernej farbe
» Rám z MDF
» výplň je voština
» Magnetický zámok na kľúč, WC, FAB alebo úsporný

magnetický zámok v bielej alebo čiernej farbe
» 2 zapustené pánty Estetic 80 (pánty biele alebo čierne)
» sklo MAT DRE, hrúbka 4 mm (model M2,M4)

Zárubne :
» pre krídla z kolekcie "G" odporúčame biele

lakované alebo čierne matné zárubne
Možnosti bez príplatku
» otvory pre ventilačné objímky
» sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT

GRAFIT a číre sklo

model M1 M2, M4 M3

G1-G9 222,00 €| 266,40 € 265,58 €| 318,70€ 323,33 € | 388,00€

M1 M2 M3 M4

Možnosti modelu na výber s možnosťou použitia grafických 
vzorov G1-G9:
M1 - plné dvere bez presklenia
M2 - okienko s MDF rámom v čiernej fólii
M3 - oceľové okienko (matné alebo priehľadné sklo) M4 - 
okienko s MDF rámom v čiernej matnej fólii

LAKOVANÉ

Možnosti za príplatok
11,42 €| 13,70 €
  5,67 €|   6,80 €
25,58 €| 30,70 €

» dvere „100”
» ventilačný výfrez
» výplň DTD
» POZOR: tretí záves Estetic 80 pre

bezfalcové dvere (príplatok sa
pripočítava k cene zárubne)

» hliníková vetracia mriežka
» kovové ventilačné objímky

Cena krídla dverí nezahŕňa cenu zárubni a kľučku dverí

Šírka jednokrídlových dverí  „60“ - „100“ 

V štandarde je :

25,58 € | 30,70 €

25,58 €| 30,70 €
1 ks 10,00 €| 12,00 € 



DRE-HIGHGLOSS HG1 breza

DRE-HIGHGLOSS 

Kolekcia DRE-HighGloss obsahuje vzory 
wenge, brezy a moderné leptané listy v 
dekorácii Uran. Dvere sú pokryté vysoko 
lesklým lakom s matnou čiernou hranou. 
Dvere a zárubne sú s farebne zladenými 
kovaniami (zámok, závesy a pánty) vo farbe 
hrany krídla. Zárubne v kolekcii HighGloss sú 
vyrobené vo farbe krídla, ktoré sú  natreté do 
vysokého lesku a sú vyrobené technológiou 
DRE-Formovanie alebo je možnosť výberu a 
to v čiernej matnej fólie.



DRE-HIGHGLOSS
Bezfalcové dvere 

do vnútorných priestorov

wengewenge uranusuranusbrzoza

Dekor

model HG1 HG2, HG4 HG3

cena 169,33 €| 203,20 € 212,92 €| 255,50 € 278,33 €| 334,00 €

HG4HG1 HG2 HG3

LAKOVANÉ

Cena krídla dverí nezahŕňa cenu zárubni a kľučku dverí

» Hrana bez okraja v čiernej farbe
» Rám z MDF
» výplň je voština
» Magnetický zámok na kľúč, WC, FAB alebo úsporný

magnetický zámok v bielej alebo čiernej farbe
» 2 zapustené pánty Estetic 80 (čierne pánty)
» sklo MAT DRE, hrúbka 4 mm (model HG2,HG4)

V štandarde je :

Možnosti za príplatok
» dvere „100”
» ventilačný výfrez
» výplň DTD
» POZOR: tretí záves Estetic 80 pre bezfalcové dvere

(príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
» hliníková vetracia mriežka
» kovové ventilačné objímky

Možnosti bez príplatku
» otvory pre ventilačné objímky
» sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT

GRAFIT a číre sklo
Zárubne :
» pre krídla z kolekcie "HIGHGLOSS"

odporúčame  lakované v dekore krídla dverí
alebo v  prevedení matná čierna

oceľový BULAJ model HG3 - k dispozícii je iba matné alebo číre sklo.

Šírka jednokrídlových dverí  „60“ - „100“ 

11,42 €| 13,70 €
  5,67 €|   6,80 €
25,58 €| 30,70 €
25,58 € | 30,70 €

25,58 €| 30,70 €
1 ks 10,00 €| 12,00 €



DRE-Synchro S1 dub halifax prírodný

  DRE - SYNCHRO

DRE-Synchro je súbor doskových 
dverí pokrytých synchrónnymi laminátmi, 
ktoré napodobňujú štruktúru dreva jeho 
kresbou a textúrou. Táto kombinácia vytvára 
vynikajúci hmatový a vizuálny efekt 
prírodného dreva. Dvere z kolekcie DRE-
Synchro sú k dispozícii s čiernou hranou, 
čiernymi zámkami a pántami, ktoré v 
kombinácii s čiernym bezfalcovými 
zárubňami dverí vytvárajú modernú zostavu 
dverí v štýle podkrovia.



DRE-SYNCHRO
Bezfalcové dvere 

do vnútorných priestorov

brest biely
brest 

prírodný

Laminaty EGGER 3 mm skupina 1

Laminaty CLEAF 4 mm skupina 2

»doskové dvere potiahnuté synchrónnou
laminovanou doskou s hrúbkou 3 mm alebo 4 mm

»hrana bez okraja v čiernej farbe
»Rám z ihličnatého dreva
»výplň voština
»Magnetický zámok na kľúč, WC, FAB alebo čierny

magnetický zámok
»záfrezy pre 2 zapustené pánty Estetic 80 (čierne pánty)
»sklo MAT DRE  hrúbka 4 mm

 28,50 € | 34,20 €
   5,67 € |   6,80 €
   5,67 € |   6,80 €
 25,58 € | 30,70 €
25,58 € | 30,70 €
25,58 € | 30,70 €

» Krídlo dverí " 100 "
» Ventilačný výfrez
» Vetracia mriežka z plastu
» Hliníková vetracia mriežka
» Výplň DTD
» POZOR: tretí záves Estetic 80 pre bezfalcové

dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

» Pre krídla dverí z kolekcie „Dre-Synchro“ odporúčame zárubne v
čiernej matnej fólii

model S1 S2, S4 S3

skupina 1 139,50 €| 167,40 € 183,00 €|  219,60 €   248,50 € | 298,20 €
skupina 2 213,50 € | 256,20 € 257,00 €|  308,40 €  322,50 € | 387,00 €

S4S1 S2 S3

SYNCHRO

Možnosti bez príplatku

» otvory pre ventilačné objímky
» sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a

číre sklo

Možnosti za príplatok

oceľový BULAJ model HG3 - k dispozícii je iba matné alebo číre sklo.

Cena krídla dverí nezahŕňa cenu zárubni a kľučku dverí

Šírka jednokrídlových dverí  „60“ - „100“ 

V štandarde je :

brest čierny

dub Halifax
tabac

dub Halifax
prírodný

dub Halifax
šedý



pre jednokrídlové dvere
A B C D E

60 627 651 671 711 811
70 727 751 771 811 911
80 827 851 871 911 1011
90 927 951 971 1011 1111
100 1027 1051 1071 1111 1211

zvislý prierez 
bezfalcových ORB

Požadovaná výška otvoru v stene  2079 mm

D - požadovaná šírka otvoru v stene

spoj pod uhlom 90O 

Horizontálny prierez ORB

CENY NASTAVITELNÝCH BEZFALCOVÝCH ZÁRUBNÍ  spojovcí uhol 45o

čierna matná
DRE-HighGloss, DRE-Print G, 

DRE-CLARO (G0)

Cmin Cmax bez DPH s DPH bez DPH     s DPH
75 95 158,83 € 190,60 € 238,25 €  285,90 €
95 115 161,67 € 194,00 € 242,75 € 291,30 €

120 140 163,92 € 196,70 € 247,33 €  296,80 €
140 160 167,08 € 200,50 € 251,92 € 302,30 €
160 180 169,67 € 203,60 € 256,42 €  307,70 €
180 200 172,75 € 207,30 € 261,00 €  313,20 €
200 220 175,33 € 210,40 € 265,58 € 318,70 €
220 240 177,92 € 213,50 € 270,08 € 324,10 €
240 260 180,75 € 216,90 € 274,67 € 329,60 €
260 280 183,25 €  219,90 € 279,17 € 335,00 €
280 300 186,17 € 223,40 € 283,50 €  340,20 €
300 320 188,67 € 226,40 € 288,00 € 345,60 €

Ceny sú vrátane 2 pántov so závesmi.
25,58 € | 30,70 €• Príplatok za tretí Estetický záves 80

•  Príplatok za spojovací uhol  90 °    8,50 €| 10,20 €

KONŠTRUKCIA

Bezfalcovná nastaviteľná zárubeň je vyrobená z kvalitného MDF panelu na báze dreva. Z pohľadovej strany je celá potiahnutá dekoratívnou fóliou 
DRE-Cell (čierna matná) alebo lesklým lakom (kolekcia DRE-CLARO, DRE-Print „G“ a DRE-HighGloss). Lakované zárubne pre kolekcie DRE-CLARO, DRE-
Print "G" a DRE-HighGloss sú vystužené laminátom CPL, čo zaručuje vysokú kvalitu výrobkov.
Konštrukčná hrúbka krídla  je 40 mm a umožňuje ich použitie na steny s hrúbkou 75 - 320 mm.
V kolekciách „G“ DRE-CLARO, DRE-Print, DRE-HighGloss a DRE-Synchro si môžete zvoliť uhol spojenia zvislej a vodorovnej časti  45 ° alebo  90 °

Prierez ORB 075

* Rám dverí 075-095 má iný prierez, pre hrúbku steny 75 - 89 mm bude 
potrebné skrátiť pero pohyblivého časti zárubni (záklopky)

stena

podlaha

stena stena

** ak je prítomný

Zárubne a technické informácie

Bezfalcové zárubne sú určené pre všetky typy bezfalcových zárubní v kolekciách DRE.

OBSAH BALENIA
Hlavné časti (horizontálne a dva vertikálne prvky) so šírkov (80 mm) s malými 

polomermi zaoblenia profilu prierezu (R2), tesnenie dverí, súprava pántov, súprava 
prvkov na zloženie zárubne podľa priložených pokynov. Zárubne dverí sú balené v 
kartónových škatuliach.

Prierez ORB 095-300

spoj pod uhlom 45O 

**

LAKOVANÉ



SARA ECO 2 dub toffi

      SARA ECO 2

SARA ECO 2 - jedná sa o známu kolekciu dverí 
so skrytou zárubňou s možnosťou výroby 
krídla s výškou 2400 mm. Dverné krídlo je 
možné objednať pripravené na ručné 
maľovanie vo farbe steny alebo v dekoroch 
dostupných pre túto kolekciu z palety DRE.



SARA ECO 2
Dvere falcové a bezfalcové  

do vnútorných priestorov

Ceny zárubní
Dekor hliník Dekor  elox alebo biela

výška 202 - 2 panty
výška 202 - 3 panty
výška 220 - 4 panty
výška 240 - 4 panty

Ceny dverí
Dekor DRE-Cell, 3D a grunt Striekaný dekor 

Výška 202 - 2 alebo 3 panty
Výška 220 - 4 panty
Výška 240 - 4 panty

DRE-Cell

dub prírodný 
3D3Dbrest

orech 
americký hebanheban

biala mat

grunt

jaseň
dub 

bielený ryf
dub 

pieskový
borovica 

biela
brest 

sibírsky
biala

(štruktura) buk

Dekor
3D

Dekor

Dekor

ecru latte šedábela

biely akrylový náter UV - RAL 9003 
ecru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R 
popielaty - RAL 7035

strieborná dub vintage

dub grand

*** dekor len vo vodorovnom prevedení

BEZFALCOVÉ - OTVÁRENIE SMEROM VON      FALCOVÉ - OTVÁRENIE SMEROM DOVNÚTRA

Dvere Sara Eco sú inovatívnym riešením umožňujúcim kreatívny dizajn interiéru pomocou skrytých zárubní, čo 
dáva možnosť povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

KONŠTRUKCIA DVERÍ SARA ECO ZAHŔŇA:
Hliníková zárubeň dverí je po inštalácii neviditeľná. Zárubeň dverí sa zamuruje alebo sa použieje sadrokartó. 
Po murarskych vysprávkach je viditeľný iba zárez rámu, pripravený na maľovanie napríklad vo farbe stien.

Bezfalcové dverové krídlo je  dvoch povrchových úpravách:
1. dvere sú upravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. Vo farbe stien).  Maľba by sa mala vykonávať

samostatne alebo zvoliť maľované dekory.
2. dvere s  fóliami DRE-Cell alebo 3D

• ventilačný výfrez
• výplň DTD výška krídla 202
• výplň DTD výška krídla 220
• výplň DTD výška krídla240

5,67 €|   6,80 €  
25,58 €| 30,70 € 
32,75 €| 39,30 € 
39,83 €| 47,80 €

V štandarde je :
• rám z ihličnatého dreva
• príprava pre 2, 3 alebo 4 zapustené pánty ISTAR
• výplň dverí „voština“
• magnetický zámok na BB, WC, FAB alebo zámok bez

spodného výfrezu

Možnosti za príplatok pre povrchy  DRE-CELL, 3D a striekané 

• ventilačný výfrez
• plastová vetracia mriežka
• hliníková vetracia mriežka
• padajúce tesnenie
• výplň DTD výška krídla 202
• výplň DTD výška krídla 220
• výplň DTD výška krídla 240

5,67 €|   6,80 €  
5,67 €|   6,80 €  

25,58 €| 30,70 € 
39,83 € | 47,80 € 
25,58 €| 30,70 € 

32,75 € | 39,30 € 
39,83 €| 47,80 €

Cena zárubne zahŕňa aj 2, 3 alebo 4 zapustené pánty. 
POZOR: výplň DTD výška krídla 202 vyžaduje 3 pánty

SARA ECO

Možnosti za príplatok v základnom povrchu GRUNT  

  86,50 € | 103,80 €
103,92 € | 124,70 €
121,25 € | 145,50 €

120,67 € | 144,80 €
144,83 € | 173,80 €
169,08 € | 202,90 €

226,25 € | 271,50  €
239,92 € | 287,90  €
331,83 € | 398,20  €
344,42 € | 413,30  €

311,67 € | 374,00  €
336,67 € | 404,00  €
406,42 € |487,70  €
418,92 € | 502,70  €

Dekor

jeľša dub zlatý 

calvados
orech

karamel dub zlatý ryf orech
orech 

čierny ryf.
dub 

šedý  ryf.
brest 
tabac

brest 
antracit

wenge
čierne

sívá 
štruktúra 

čierna
štruktúra 

dub
toffi ***

striekaný



Výška bezfalcových dverí 
norma Hd Hp Hz Ho
202X 2020 2020 2068 2075
220X 2200 2200 2248 2255
240X 2400 2400 2448 2455

Výška falcových dverí
výška Hd* Hp* Hz* Ho*
202X 2030 2030 2078 2085
220X 2210 2210 2258 2265
240X 2410 2410 2458 2465

Šírka dverí Sara Eco 2
S A C D

“60” 620 605 701 710
“70” 720 705 801 810
“80” 820 805 901 910
“90” 920 905 1001 1010

“100” 1020 1005 1101 1110

S - šírka dverí
A - svetlá širka prechodu
C - vonkajšia šírka zárubne
D - požadovaná šírka otvoru v stene
Hd - výška krídla dverí
Hp - svetlá výška prechodu
Hz - vonkajšia výška zárubne
Ho - požadovaná výška otvoru v stene 

podlaha

Zvislá časť skrytých zárubní Sara Eco 2 - 
otváranie smerom von

podlaha

otváranie 
ľavých dverí

otváranie 
pravých dverí

krídlo dverí

profil zárubní

murárska stierka
alebo sadrokartón

otváranie ľavého 
krídla 90 °

profil zárubní

krídlo dverí

Prierez skrytých zárubní Sara Eco2 Sara Eco2 - otváranie dovnútra

SARA ECO 2
Dvere falcové a bezfalcove do skrytých zárubní 

BEZFALCOVÉ - OTVÁRANIE SMEROM VON

Falcové -  otváranie dovnútra

Širka dverí Sara Eco 2
S A C D

“60” 620 605 701 710
“70” 720 705 801 810
“80” 820 805 901 910
“90” 920 905 1001 1010

“100” 1020 1005 1101 1110

SARA ECO

*- vzťahuje sa ne falcové dvere

čierna
štruktúra 

murárska stierka
alebo sadrokartón

otváranie pravého
krídla 90 °

murárska stierka
alebo sadrokartón

murárska stierka
alebo sadrokartón

Zvislá časť skrytých zárubní Sara Eco 2 
- otváranie smerom dovnútra

Prierez skrytých zárubní Sara Eco2 - otváranie smerom von

murárska stierka alebo sadrokartón



predajca

DKP market s.r.o.
Murgašova 1165/10, 949 01 Nitra
IČO: 45890633 IČ DPH: SK2023127425
Č. účtu: SK32 8330 0000 0250 173 6023
Zapísaná v OR OS Nitra Odd. Sro vl. č. 43574/N
E-mail: dkp@dkp.sk
Tel. kontakt: +421 903 755 766
Tel. kontakt: +421 948 755 766
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00




