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Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen 
- Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího 

upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku. 

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen 
- Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho 

upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače
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CERTIFIKATY

POPIS IKON / POPIS IKON

„Classen CPL” skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti 
vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná ÚV záření, proti vlhkosti.

Laminát CPL sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špecialnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké 
teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.

Classen Iridium - fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skladá z několika 
za tepla lisovaných vrstev papíru napuštených speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a 
poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti ÚV záření, proti vlhkosti.

Classen Iridium - laminátová fólia vyššej odolnosti na oder a poškriabanie. Dverné krídla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad.Folia Classen Iridium sa 
skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastností tejto folie: vyššia 
odolnosť na oder a poškriabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.

Classen Primo - druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo - druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.

Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchronních pórû, teda optickou strukturou, která ideálne imituje přírodnÍ dýhu.

Classen 3D Look - nové dekory s efektom synchrónnych pórov, teda optickou štruktúrou, ktorá  ideálne imituje prírodnú dýhu.

Deska HDF lakovaná - dřevovláknitá deska s vysokou hustotou obsahujíci živicu, která se lisováním formuje na desku. Deska HDF je pokrytá vysoce kvalitními ekologickými laky

Doska HDF lakovaná - drevovláknitá doska s vysokou hustotou obsahujúca živicu, ktorá sa lisovánÍm formuje na dosku. Doska HDF je pokrytá vysoko kvalitnými ekologickými lakmi.

Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standartní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.

Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.

Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretanovým lakem. Standartní barva Bílý lak podobný RAL 9003.

Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretánovým lakom. Štandardná farba Biely lak podobný RAL 9003.

Classen Hard - zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu”. Toto řešení zaručuje zvýšenou odolnost křídla dveří a 
odolnost proti deformaci.
 
Classen Hard - zpevnený rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreveného rámu z ihličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu”. Toto riešenie 
zaručuje zvýšenú tuhosť dverného krídla a odolnosť voči deformácii.

Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užitné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.

Dřevotřísková deska - konstrukce složená z dřevotřískové desky- která je umístněná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dvěřní křídlo zaručuje vysokou 
stabilnost jako i zvukotěsnosť.

Drevotriesková doska - konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné krídlo zaručuje 
vysokú stabilnosť ako aj zvukotesnosť.

Rámová konstrukce - Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované  dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za 
pomoci pevných kolíků.

Rámová konštrukcia - Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom 
pospájané pomocou pevných kolíkov.

Plást medu -SpeciálnÍ papÍrová deska, která svojím složením a struktÚrou slouží jako standartni vyplnĕní - stabilizace mezí konstrukcí a rámem dveřního křídla.
Plást medu - vysokošpecializovaná papierová platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandartné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného krídla.

Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standartně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandartne ukončená hrana dverného krídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.

EI 30 - Požární dveře jsou určeny pro použití jako vnitřní vchodové dveře v bytových domech i veřejných budovách.

EI 30 - Požiarne dvere sú určené pre použitie ako vnútorné vchodové dvere v bytových domoch i ve verejných budovách.

MODERN MODERN 

BASIC BASIC

ELEGANCE ELEGANCE

TREND TREND

TECHNICKÉ DVEŘE TECHNICKÉ DVERE

POSUVNÝ SYSTÉM POSUVNÝ SYSTÉM

ZÁRUBEŇ

DEKORY DEKÓRY

ZÁRUBŇA

PŘÍSLUŠENSTYÍ PŘÍSLUŠENSTVO

Profil Postforming  - zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro  lamináty CPL, moderní  technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči 
oděru a bezpečnost. 

Profil Postforming - zaoblenie hrany dverného krídla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológie ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť 
voči oderu a bezpečnosť.

Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV záření. Povrch: odolný a ideálně hladký. Standardní barva je Bílý lak -  ekvivalent RAL 9003.

Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV žiareniu. Povrch: odolný a ideálne hladký. Štandardná farba je Biely lak - ekvivalent RAL 9003.

DVOUKŘIDLOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ

Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např.v rodinách s dětmi a také 
jednodušší údržbu.

Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň 
jednoduchšiu údržbu.

Deska HLT – dřevotřísková, akustická konstrukce se skládá z plné dřevotřískové desky se zvýšenými akustickými parametry, umístěné mezi rámem z měkkého dřeva  
a překližkou.

Doska HLT - drevotriesková, akustická konštrukcia sa skladá z plnej drevotrieskovej dosky so zvýšenými akustickými parametrami, umiestnené medzi rámom  
z mäkkého dreva a preglejkou.
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VENTILACE

- ventilační podfrézování

VENTILACE

- ventilační podfrézování

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

MODERNMODERN

model 1 model 5 model 6 model 7 model 8model 2 model 4model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIESTANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo,  3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla,  

tloušťka 4mm 
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60’-90’
- dveřní křídlo pro posuvný systém

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla,  

hrúbka 4mm 
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60’-90’
- dverné krídlo pre posuvný systém

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

model 1 model 3 model 5

Sklo satin / Sklo satyna Sklo satin / Sklo satyna

HAVANAMAGNETIC

PrimoPrimo

Iridium

Iridium

CPL

3D Look3D Look

Akát ST /  
Agát ST

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub šedý / 
Dub sivý

Jasan bílý / 
Jaseň biely

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň biely

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub nordický / 
Dub nordický

Akát ST / 
Agát ST

Dub Sanremo / 
Dub Sanremo

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo

ZASKLENÍ / ZASKLENIE ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Dub nordický / 
Dub nordický

Dub sonoma / 
Dub sonoma

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Bílá mat / 
Biela mat

Jasan norský / 
Jaseň nórský

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla,  

tloušťka 4mm 
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru /  
ekonomický zámek

- jednokřídlové dveře: 60’-90’
- dveřní křídlo pro posuvný systém

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla,  

hrúbka 4mm 
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru /  
ekonomický zámok

- jednokrídlové dvere: 60’-90’
- dverné krídlo pre posuvný systém

 NOVINKA

CPL

Jasan norský / 
Jaseň nórský

Dub grigio /
Dub grigio 

 NOVINKA

NOVINKA
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Světlý ořech columbia /  
Svetly orech columbia

MODERN MODERN

model 1 model 6 model 7 model 8model 2 model 4model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIESTANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla,  

tloušťka 4mm 
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60’-90’
- dveřní křídlo pro posuvný systém

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla,  

hrúbka 4mm 
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60’-90’
- dverné krídlo pre posuvný systém

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla,  

tloušťka 4mm 
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC  

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60’-90’
- dveřní křídlo pro posuvný systém

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla,  

hrúbka 4mm 
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60’-90’
- dverné krídlo pre posuvný systém

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

LUKKATOSCA rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo

PrimoPrimo

Iridium

Iridium

CPL

3D Look3D Look

Akát ST / 
Agát ST

Akát ST / 
Agát ST

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub šedý / 
Dub sivý

Dub šedý / 
Dub sivý

Dub olejovaný / 
Dub olejovanýDub olejovaný / 

Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň bielyJasan bílý / 

Jaseň biely

Dub Sanremo / 
Dub Sanremo

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Dub nordický / 
Dub nordický

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Bílá mat / 
Biela mat

VENTILACE

- ventilační podfrézování

VENTILACE

- ventilační podfrézování

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

Sklo satin / Sklo satyna Sklo satin / Sklo satyna

ZASKLENÍ / ZASKLENIE ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Bílá mat / 
Biela mat

Jasan norský / 
Jaseň nórský

CPL

Jasan norský / 
Jaseň nórský

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Flint / desky / dosky:  Adventure DUb Hamilton 28590 

 NOVINKA

NOVINKA
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BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B DETAILY /DETAILYFRÉZOVÁNÍ / APLIKACE / FRÉZOVANIE / APLIKÁCIA

MODERNMODERN

model 4 model 6model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ STANDARDNÍ PROVEDENÍŠTANDARDNÉ PREVEDENIE ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dveřní křídlo, falcové nebo bezfalcové
- povrch: PU bílý lak, hladký povrch
- aplikace: barevné sklo, zkosené, černé
  Konstrukce falcového dveřního křídla:
- ostrá hrana dveří K profil
- výplň dveřního křídla lehčenou deskou, rám z měkkého dřeva
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, 

možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60’-90’
- dveřní křídlo pro posuvný systém
   Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy 
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70’-100’

- lakované dverné krídlo, falcové alebo bezfalcové
- povrch: PU biely lak, hladký povrch
- aplikácie: farebné sklo, skosené, čierne
   Konštrukcia falcového dverného krídla:
- ostrá hrana dverí K profil
- výplň dverného krídla ľahčenou doskou, rám z mäkkého dreva
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, 

možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60’-90’ 
- dverné krídlo pre posuvný systém
   Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy 
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokrídlové dvere: 70’-100 ‚

DIAMOND

Barvené černé sklo, zkosené /
Farbené čierne sklo, skosené

lakované dveře falcové / bezfalcové B / lakované dvere falcové / bezfalcové B

LAK

Lakovaná bílá Lak PU/ 
Lakovaná biela Lak PU

BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B

3D závěsy / 3D závesy 3D závěsy / 3D závesymagnetický zámek / 
magnetický zámok

magnetický zámek / 
magnetický zámok

model 6 model 8model 7

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové                                                                                          
- Profil hrany dveří R  pro dekory  Iridium, rám dveří z měkkého 

dřeva, výplň plná dřevotříska HLT 
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF a 

zpevněný překližkou, výplň plná dřevotříska HLT 
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, grafit -transparentní
- jednokřídlové dveře 70’-90’,
- dvoukřídlové dveře 140’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové
   Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotříska HLT
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy               
- magnetický zámek ekonomický, dozický,  

cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70’-90’

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové                                          
Profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého 
dreva, výplň plná drevotrieska HLT

- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF a 
spevnený preglejkou, výplň plná drevotrieska HLT

- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, grafit -transparentné
- jednokrídlové dvere 70’-90’
- dvojkrídlové dvere 140’-200’
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové
   Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický,  

cylindrický a WC zámok
- jednokrídlové dvere: 70’-90 ‚

ASTERIA R / PF dveře falcové / bezfalcové  B / dvere falcové / bezfalcové B

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

tvrzené sklo grafit - transparentni / 
tvrdené sklo grafit - transparentné

Iridium

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Jasan hnědý / 
Jaseň hnedý

CPL *)

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

Akát svetlý / 
Agát jasný

Bílý / Biela

Akát / 
Agát

Ořech italský / 
Orech taliansky

*) Konstrukce dveří profil Hard PF 
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí 
profil Hard PF pre dekory CPL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování

  VENTILACE
- ventilační podfrézování

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie

   KONSTRUKCE
- dveřní křídlo 100’: + 20%
- bezfalcové dveře B

   KONSTRUKCE
- dveřní křídlo 100’: + 20%
- bezfalcové dveře B

  KONŠTRUKCIA
- dverné kridlo 100’: +20%
- bezfalcové dveře B

  KONŠTRUKCIA
- dverné kridlo 100’: +20%
- bezfalcové dveře B

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV
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MODERN

model 1 model 1 model 5model 2 model 2 model 10model 3 model 4 model 11

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- rám z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotříska
- hrana dveří zaoblený R profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60’-90’

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- rám z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska
- hrana dverí zaoblený R profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60’-90’

ANDROMEDA

CPL

Iridium

Wenge / 
Wenge

Akát svetlý / 
Agát jasný

dveře falcové / dvere falcové

MODERN

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE
- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové                                                                                        
- Profil hrany dveří R pro dekory  Iridium, rám dveří z měkkého
  dřeva, výplň dutinková dřevotříska (modely 4-11), konstrukce 
  zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF a 
  zpevněný překližkou, výplň dutinková dřevotříska 
  (modely 4-11),  konstrukce zpevněný rám  

Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalícovaný  

s povrchem krídla                                    
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC
  zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dvoukřídlové dveře 120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové                                        
- Profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého 

dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia 
spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)

- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF a 
spevnený preglejkou, výplň dutinková drevotrieska (modely 
4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)

- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný  

s povrchom krídla  
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru /  
ekonomický zámok

- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvojkrídlové dvere 120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

Hliníkový profil, š.8mm / 
Hliníkový profil, š.8mm

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

DISCOVERY dveře falcové / dvere falcové

Iridium

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Jasan hnědý / 
Jaseň hnedý

CPL *)

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

Akát svetlý / 
Agát jasný

Bílý / 
Biela

Akát / 
Agát

Ořech italský / 
orech taliansky

DETAILY / DETAILY DETAILY / DETAILY

Dub kendal/ 
Dub kendal

Dub grigio /
Dub grigio 

   KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100’:+20%

  KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100’: +20%

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

Mléčné bezpečnostní 
tvrzené sklo / Sklo tvrdené 
bezpečnostné mliečne

Mléčné bezpečnostní 
tvrzené sklo / Sklo tvrdené 
bezpečnostné mliečne

ZASKLENÍ / ZASKLENIE ZASKLENÍ / ZASKLENIE

*) Konstrukce dveří profil Hard PF 
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí 
profil Hard PF pre dekory CPL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC  
   v dekoru dřeva

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC  
   v dekore dreva

   KONSTRUKCE
- dveřní křídlo 100’: + 20%

  KONŠTRUKCIA
- dverné kridlo 100’: +20%

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV
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MODERNMODERN

model 1 model2 model 3 model 4

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE ŠTANDARDNÉ PREVEDENIESTANDARDNÍ PROVEDENÍ

DEMETER dveře falcové / dvere falcové

CPL *)

Akát svetlý / 
Agát jasný

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

Iridium

Estriado

Wenge / 
Wenge

3D Look

Světlý ořech columbia /  
Svetly orech columbia

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové                                                                                               
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce
  zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám 
  Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický  

a WC zámek, 
  možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře60’-90’ (modely 1 a 4), 70 -́100 (́modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové 

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové                                         
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia
  spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám
  Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický  

a WC zámok, 
  možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere60’-90’ (modely 1 a 4), 70’-100’ (modely 2, 3)
- dvojkrídlové dvere 140’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové                                                                                               
- Profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a  Iridium, konstrukce
  zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněného
  rámu Classen Hard /  rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 6mm                                                                                                  
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC
  zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dvoukřídlové dveře 120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové                                         
- Profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia
  spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného 
  rámu Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm                                               - 
  štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 
  zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvojkrídlové dvere 120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

model 1 model 5model 4

TETYDA dveře falcové / dvere falcové

Iridium

3D Look

Světlý ořech columbia /  
Svetly orech columbia

Wenge / 
Wenge

CPL *)

Akát svetlý / 
Agát jasný

Bílý / 
Biela

Kuchyně / Kuchyňa:  Classen Salem / desky / dosky: Forest SONO Opal Wood 41071 Kuchyně / Kuchyňa: Classen Clio Milk / desky / dosky: Galaxy4V Dub Martossa 41071

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Mléčné bezpečnostní 
tvrzené sklo / Sklo tvrdené 
bezpečnostné mliečne

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

DETAIL / DETAIL DETAIL / DETAIL

*) Konstrukce dveří profil Hard PF 
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí 
profil Hard PF pre dekory CPL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra 

   KONSTRUKCE
- výplň děrovaná dřevotříska
- dveřní křídlo 100’: + 20%

   KONSTRUKCE
- výplň děrovaná dřevotříska
- dveřní křídlo 100’: + 20%

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

  KONŠTRUKCIA
- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kridlo 100’: +20%

  KONŠTRUKCIA
- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kridlo 100’: +20%

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

DETAIL / DETAIL DETAIL / DETAILZASKLENÍ / ZASKLENIE

*) Konstrukce dveří profil Hard PF 
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí 
profil Hard PF pre dekory CPL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra 

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra 

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

Dub grigio /
Dub grigio 

Dub grigio /
Dub grigio 

 NOVINKA NOVINKA
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model 1.1 model 2.1 model 2.5model 1.5 model 2.2 model 2.6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch,  

UV nebo UV Pure 
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří pro provedení v laku  UV je z MDF,  u provedení v laku 

UV Pure je z měkkého dřeva. Výplň u obou provedení je potom 
stejná - voština.

- 3 stříbrné dveřní závěsy  
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, 

UV alebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovanej dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí pre prevedenie v laku UV je z MDF, u prevedenie v laku 

UV Pure z mäkkého dreva. Výplň oboch prevedení je potom 
rovnaká - voština.

- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

LINEA

Sklo satin / Sklo satyna Profil rámu / Profil rámu

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové   

LAK 

Lakovaná bílá UV / 
 Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure / 
Lakovaná biela UV Pure

Rýhovaný profil / Rýhovaný profil Rýhovaný profil / Rýhovaný profil Rýhovaný profil / Rýhovaný profi Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

Další RAL lakované barvy 
za dodatečný příplatek /

Dalšie RAL ľakované farby 
za dodatočný príplatok.

MODERN

model 1 model 3model 2

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure 
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva , výplň voština 
- 3 stříbrné dveřní závěsy  
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

LINEA PREMIUM lakované dveře falcové / lakované dvere falcové

LAK

Lakovaná bílá UV Pure / 
Lakovaná biela UV Pure

Další RAL lakované barvy 
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL ľakované farby 
za dodatočný príplatok.

MODERN

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

ZASKLENÍ / ZASKLENIE DETAIL / DETAIL DETAIL / DETAIL DETAIL / DETAIL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování

  VENTILACE
- ventilační podfrézování 

   KONSTRUKCE
  -dveřní křídlo 100’: + 20%
 - výplň děrovaná dřevotříska

   KONSTRUKCE
- dveřní křídlo 100’: + 20%
- výplň děrovaná dřevotříska

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

  KONŠTRUKCIA
- dverné kridlo 100’: +20%
- výplň dierovaná drevotrieska
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MODERN

model 1 model 3 model 4model 2 model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

LARIX lakované dveře falcové / lakované dvere falcové   

LAK

Lakovaná bílá UV Pure
/ Lakovaná biela UV Pure

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure 
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva , výplň děrovaná dřevotříska
- 3 stříbrné dveřní závěsy  
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický 
  a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru 
  / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický 
  a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru 
  / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / 
INOX) zalícovaný s povrchem dveřního křídla /
Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / 
INOX) lícovaný s povrchom dverného krídla

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

DETAIL / DETAIL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování 

   KONSTRUKCE
  -dveřní křídlo 100’: + 20%

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%

Další RAL lakované barvy 
za dodatečný příplatek /

Dalšie RAL ľakované farby 
za dodatočný príplatok.

MORANO lakované dveře falcové / lakované dvere falcové   

LAK

Lakovaná bílá Lak UV / 
Lakovaná biela Lak UV

Další RAL lakované barvy 
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL ľakované farby 
za dodatočný príplatok.

MODERN

model 2.1 model 2.3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE
- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva , výplň voština 
- 3 stříbrné dveřní závěsy  
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický
  a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru 
  / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovane dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický 
  a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru 
  / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

Profil frézování / Profil frézovanieSklo satin / Sklo satyna Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

ZASKLENÍ / ZASKLENIE DETAIL / DETAIL DETAIL / DETAIL

  VENTILACE
- ventilační podfrézování 
 

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie
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TREND

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy   
- standardně dozický zámek, dále v nabídce 
  cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60’-100’
- dvoukřídlové dveře  120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke 
  cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokrídlové dvere 60’-100’
- dvojkrídlové dvere 120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

plné 3/4 sklo 4/4 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy   
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC
  zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dvoukřídlové dveře 120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové 

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 
  zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvojkrídlové dvere120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

MALAGA 

Primo

3D Look

Akát ST / 
Agát ST

Buk / Buk

Dub šedý / 
Dub sivý

Bílý / Biela

 Orech / Orech

Dub polský / 
Dub polský

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub Sonoma / 
Dub Sonoma

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň biely

dveře falcové / dvere falcové   

DETAILY / DETAILY DETAIL / DETAIL

TREND

model 1 3/3 sklo 

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

ATTIS dveře falcové / dvere falcové

3D Look

Dub šedý / 
Dub sivý

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub Sonoma / 
Dub Sonoma

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň biely

Primo

Buk / Buk

Bílý / Biela

 Orech / Orech

Dub polský / 
Dub polský

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

ZASKLENÍ / ZASKLENIE ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Mléčné bezpečnostní 
tvrzené sklo / Sklo tvrdené 
bezpečnostné mliečne

  VENTILACE
- ventilační pouzdra  - PVC

  VENTILACE
- ventilační pouzdra  - PVC

  VENTILÁCIA
- ventilačné púzdra - PVC

  VENTILÁCIA
- ventilačné púzdra - PVC

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

   KONSTRUKCE
  -dveřní křídlo 100’: + 20%

   KONSTRUKCE
  -dveřní křídlo 100’: + 20%

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%

Sklo satin / Sklo satyna

Kuchyně / Kuchyňa:  Classen Peoria / desky / dosky: Galaxy4V Dab Martossa D6095
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plné 2/3 sklo 3/3 sklo 

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE
- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy   
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický  

a WC zámek
- sklo transparentní kůra
 - jednokřídlové dveře 60’-90’
- dvoukřídlové dveře 120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- fóliovanej dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický  

a WC zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvojkrídlové dvere 120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

NATURA 

Iridium

Wenge / 
Wenge

Primo

Akát ST / 
Agát ST

Buk / Buk

Bílý / Biela

 Orech / Orech

Dub polský / 
Dub polský

3D Look

Dub šedý / 
Dub sivý

Dub pálený /
 Dub pálený

Dub Sonoma / 
Dub Sonoma

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň biely

Světlý ořech columbia /  
Svetly orech columbia

Sklo „ornamentální kúra” /
Sklo „transparentná kôra”

TREND

model 1 model 3model 2

STANDARDNÍ PROVEDENÍ ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE
- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look, Classen Iridium, 

Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy   
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC
   zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo barvené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60’-90’
- dvoukřídlové dveře 120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, 

Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo farbené, mliečne
- jednokrídlové dvere 60’-90’
- dvojkrídlové dvere 120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

CENTURY Iridium

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Jasan hnědý / 
Jaseň hnedý

Primo

Akát ST / 
Agát ST

Bílý / Biela

3 D Look

Dub šedý / 
Dub sivý

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub Sonoma / 
Dub Sonoma

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň biely

Světlý ořech columbia /  
Svetly orech columbia

CPL

Akát svetlý / 
Agát jasný

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

TREND

Malované mléčné sklo /
Lakované mlieko

dveře falcové / dvere falcovédveře falcové / dvere falcové

DETAIL / DETAIL DETAIL / DETAIL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

ZASKLENÍ / ZASKLENIE ZASKLENÍ / ZASKLENIE

  VENTILACE
- PR a 3D: ventilační pouzdra PVC
- IR; ventilační pouzdra v dekoru  
  drěva

  VENTILÁCIA
- PR a 3D: ventilačné púzdra PVC
- IR: ventilačné púzdra v dekore 
  dreva

Profil rámu / Profil rámu

   KONSTRUKCE
  -dveřní křídlo 100’:  + 20%
  - výplň děrovaná dřevotříska

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

  VENTILACE
- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC  
   s fólii v dekoru dřeva

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC  
   s fóliou v dekore dreva

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

   KONSTRUKCE
  - dveřní křídlo 100’: + 20%
  - výplň děrovaná dřevotříska

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

desky / dosky: Loft cerama Lahti  43523
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TECHNICKÉ DVEŘE / DVERE

CLASSIC dveře falcové / dvere falcové

plné 3/3 sklo2/3 sklo 

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, povrch se struktůrou
- sklo transparentní kůra
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF , výplň voština 
- 3 stříbrné dveřní závěsy  
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický  

a WC zámek
- jednokřídlové dveře 60’-90’

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, povrch se štruktúrou
- sklo transparentné kôra
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický  

a WC zámok
- jednokrídlové dvere 60’-90’

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : zpevněný rám Classen Hard / rám  

z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy   
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC 

zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60’-100’
- dvoukřídlové  120’-200’
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové                                                           

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:
-  ostrá hrana dveří B profil
- dva  otvory pro skryté 3D závěsy 
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60’-100’

- dverné krídlo fóliovanej alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, 

výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC 

zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokrídlové dvere 60’-100 ‚
- dvojkrídlové 120’-200 ‚
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové                      

Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokrídlové dvere: 60’-100 ’

LAK
Lakovaná bílá UV se 

strukturou 
/ Lakovaná biela UV, so 

štruktúrou

BASIC

model 1 model 3 model 4 model 5 model 6 model 7

NATURA HK / HB 

CPL

Iridium

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

Akát svetlý / 
Agát jasný

Bílý / Biela

Akát / Agát

Dub kendal/ 
Dub kendal

Šedá RAL 7047 / 
Šedá RAL 7047

Dub grigio /
Dub grigio 

Grafit RAL 7024 / 
Grafit RAL 7024

Ořech italský / 
Orech taliansky

Jasan grafitový
 / Jaseň grafitový

dveře falcové / bezfalcové  B / dvere falcové / bezfalcové B

Sklo „ornamentální kúra” /
Sklo „transparentná kôra”

DETAIL / DETAIL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

Profil rámu / Profil rámu

  VENTILACE
- ventilační pouzdra - PVC  

  VENTILÁCIA
- ventilačné púzdra - PVC  

DETAIL / DETAILZASKLENÍ / ZASKLENIE

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

  VENTILACE
- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC  
   v dekoru dřeva
- PVC ventilační mřížka: bílá,     
   šedá, hnědá, béžová

  VENTILÁCIA
- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC  
   v dekore dreva
- PVC ventilačná mriežka:  
   biela, sivá, hnedá, béžová

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

   KONSTRUKCE
  - dveřní křídlo 100’: + 20%
  - výplň děrovaná dřevotříska
  

  KONŠTRUKCIA
- dverné krídlo 100’: + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

Mléčné bezpečnostní 
tvrzené sklo / Sklo tvrdené 
bezpečnostné mliečne

Kuchyně / Kuchyňa:  Classen Arvada / desky / dosky: Adventure Dub  Hamilton 28590 desky / dosky: Forest Opal Wood  41071

 NOVINKA
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model 4 model 5 kukátko

 Základní informace: 
- jednokřídlové 60’-90’ 
- dveřní křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké 
- povrchová úprava: deska HDF 3mm pokryta dekory: 
- rám z měkkého dřeva o tloušťce 100mm, výplň z minerální  
   vlny tloušťka dveřního křídla 42mm 
- profil hrany „K” 
- 3 stříbrné závěsy 15mm , zašroubované 
- zámek pro patentní, cylindrickou vložku, rozteč 72mm 
- těsnění v ceně dveřního křídla 
- štítek, označení dveřního křídla umístěna na závěsové straně 
- balení dveří obsahuje návod na skladování, montáž, udržbu a kontrolu,    
   prohlášení o shodě, protipožární certifikát a provozní deník 
   Příslušenství za příplatek:  
- dveřní kukátko 
   Dodatečné informace: 
- možnost objednání pouze samotných protipožárních   
   dveří, bez zárubně. 
- v současné době není možné zakoupení protipožární 
   zárubně v ČSN v Classen-Pol. 
- typ zárubní, do kterých je možná montáž dveří „FIRO” je    
   popsaný v montážním návodu. Jsou to zárubně ocelové   
   nebo obložkové z dřevěných materiálů nebo materiálů   
   na bázi dřeva, které mají protipožární certifikaci pro ČR a SR.

  Základné informácie: 
- jednokrídlové 60’-90’ 
- dverné krídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké 
- povrchová úprava: doska HDF 3mm pokrytá dekormi: 
- rám z mäkkého dreva o hrúbke 100mm, výplň z minerálnej vlny 
- hrúbka dverného krídla 42mm 
- profil hrany „K” 
- 3 strieborné závesy 15mm, zaskrutkované 
- zámok pre patentnú, cylindrickú vložku, rozstup 72mm 
- tesnenie v cene dverného krídla 
- štítok, označenie dverného krídla umiestnená na závesovej strane 
- balenie dverí obsahuje návod na skladovanie, montáž, udržbu a kontrolu,     
   prehlásenie o zhode, protipožiarny certifikát a prevádzkový denník 
   Príslušenstvo za príplatok :  
- dverné kukátko 
   Dodatočné informácie: 
- možnost objednania iba samotných protipožiarných dverí, bez   
   zárubne. 
- v současnej dobe nie je možné zakúpiť protipožiarne zárubne  
   v ČSN v Classen-Pol. 
- typ zárubní, do ktorých je možná montáž dverí „FIRO” je uvedený    
   v montážnom návode. Sú to zárubne oceľové alebo obložkové  
   z drevených materiálov alebo materiálov na báze dreva, ktoré majú 
   protipožiarnu certifikáciu pre ČR a SR.

Iridium

Wenge / 
Wenge

Primo

Akát ST / 
Agát ST

Buk / Buk

Bílý / Biela

 Orech / Orech

Dub polský / 
Dub polský

3D Look

Dub pálený / 
Dub pálený

Dub Sonoma / 
Dub Sonoma

Dub olejovaný / 
Dub olejovaný

Jasan bílý / 
Jaseň biely

Světlý ořech columbia /  
Svetly orech columbia

Jasan grafitový / 
Jaseň grafitový

Jasan hnědý / 
Jaseň hnedý

CPL

Akát svetlý / 
Agát jasný

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÉ DVEŘE / DVERE

Požární dveře Firo - EI30 / Požiarne dvere Firo - EI30

STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ
3D: světlý ořech columbia / svetlý orech columbia,  
dub nordický / dub nordický, dub šedý / dub sivý 
IR:  jasan grafitový / jaseň grafitový,  wenge /wenge
CPL: akát světlý / agát jasný, šedá / šedá,  grafit /
grafit, dub grigio / dub grigio, dub kendal /  
dub kendal, jasan norský / jaseň nórsky 

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí 
garnýže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného 
mechanizmu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel 
nebo přímo na zeď.                                        

Jednokřídlový posuvný systém je 
nabízen v rozměrech: 60 ,́70 ,́80 ,́90 ,́100 .́                                                                                                                            
         
Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako 
bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.:  
846 x 1983 mm (80´).                                       

Kompletní posuvný systém se skládá:                                                                       
Systém jednokřídlový:                                                                                           
posuvný mechanizmus + krycí maskovací garnýž  
(s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo          

Posuvný systém jednokrídlový nástenný sa skladá z krycej 
garniže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného 
mechanizmu montovaného na obložkovú zárubňu Tunel alebo 
priamo na stenu.                   

Jednokrídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 
70', 80', 90', 100'.
                                                                                                                                 
Dverné krídla pre posuvný systém sú vyrobené ako  
bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového krídla, napr .:  
846 x 1983 mm (80'). 

Kompletný posuvný systém sa skladá:                                                               
Systém jednokrídlový:                                                                                          
posuvný mechanizmus + krycia maskovacia garniža  
(s dorazovým hranolom) + 1x dverné krídlo.

POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM
PVC MADLA / PVC KĽUČKY KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KĽUČKY

HNĚDÉ /HNEDÉ
PR: akát ST / agát ST, ořech / orech
3D: dub pálený / dub pálený
CPL:  akát / agát, ořech italský / ořech taliansky

BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ
PR: buk / buk, dub polský / dub poľský 
3D: dub olejovaný / dub olejovaný, dub Sanremo / 
dub Sanremo, dub Sonoma / dub Sonoma
IR: jasan sněžný / jaseň snežný, jasan hnědý /
jaseň hnedý

BÍLÉ / BIELE
IR: bílá mat / biela mat
CPL: bílá  / biela
LAKOVANÉ 

STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ

PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
LAKOVANÉ 

hákový zámek / hákový zámok dveřní dovírač / dverné dovieranie

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne časť posuvného systému

Hliníková lišta / 
Hliníková lišta 

Maskovací garnýž /
Maskovacia garniža 

Stabilizační doraz dveří vertikální /
Stabilizačný doraz dverí vertikálny

POSUVNÝ SYSTÉM

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

Bílý / Biela

Jasan sněžný / 
Jaseň snežný

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA
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POSUVNÝ SYSTÉM DIVA / POSUVNÝ SYSTÉM DIVA

Výška křídla
Výška krídla

Hd

Výška otvoru ve zdi 
Výška otvoru v 

stene 
Ho

Šířka křídla
Šírka krídla

Sd

Šířka otvoru ve zdi 
Šírka otvoru v stene 

So

70’

2135 2000

744 700

80’ 844 800

90’ 944 900

So

Sd

Hd Ho

45

10

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanizmu  
a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď  
(není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunel).                                                                                                   

Dveřní křídlo : posuvné, jednokřídlové, plné s 
konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným 
madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Diva.                                                                                                                                            
Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.                            

Mechanizmus: komplet se skládá z hliníkové 
lišty o délce 2m, kování a montážního návodu.                                                                                                     
Dostupné jsou dva typy mechanizmu – standard nebo se 
samozavíracím systémem. Po namontování systému je  
mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12mm.

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu  
a dverného krídla a je určený pre montáž priamo na stenu  
(nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunel).                                                                                   

Dverné krídlo: posuvné, jednokrídlové, plné s 
konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným 
madlom /INOX. Určené výhradne pre systém Diva.                                                                                                                     
Rozmery dverného krídla: 744, 844, 944 x 2135mm.                 

Mechanizmus: komplet sa skladá z hliníkovej 
lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu.                                                                                            
Dostupné sú dva typy mechanizmu - štandard alebo so 
samozatváracím systémom. Po namontovaní systému je m 
edzera medzi dverným krídlom a stenou 12mm.

Použití
Použiteľnosť

Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové.
Pre interierové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkrídlové.

Ćíslo technického schválení
Čislo technického schválenia AT-15-8573/2011

Složení balení 
Zloženie balenia

Pouzdro „125” s příslušenstvím, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclisse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen.
Puzdro „125” s príslušenstvom, obloženie v dekoroch Classen – dodávané spoločnosťou Eclisse. Posuvné dverné krídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.
*) Eclisse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.
Puzdro s hrúbkou 100 mm- možná montáž len plných dverí Classen.
*) Eclisse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Pouzdro Eclisse dostupné pouze v PL Normě
Zárubně Eclisse dostupné v PL normě i v ČSN

Puzdro Eclisse dostupné iba v PL Norme
Zárubne Eclisse dostupné v PL norme aj v ČSN

Tabulka rozměrů pro jednokřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre jednokrídlové prevedenie

Tabulka rozměrů pro dvoukřidlové provedení
Tabuľka rozmerov pre dvojkrídlové prevedenie

CODE L x H
Vnější rozměry

Vonkajšie rozmery

Síla  
pouzdra / stěny *)

Hrúbka  
puzdra/steny  *)

Vnitřní 
rozměry

Vnútorné 
rozmery

Rozměry dveřního 
křídla

Rozmery vnútorného 
krídla

C x H1 A B LP HP

G60 plus 610 x 2025 1350 x 2110 670 640

100

125

53

78

644

2035

G70 plus 710 x 2025 1550 x 2110 770 740 744

G80 plus 810 x 2025 1750 x 2110 870 840 844

G90 plus 910 x 2025 1950 x 2110 970 940 944

G100 plus 1010 x 2025 2150 x 2110 1070 1040 1044

CODE L x H
Vnější rozměry

Vonkajšie rozmery

Síla  
pouzdra / stěny *)

Hrúbka  
puzdra/steny  *)

Vnitřní 
rozměry

Vnútorné 
rozmery

Rozměry dveřního 
křídla

Rozmery vnútorného 
krídla

C x H1 A B LP HP

GG60 plus 1210 x 2025 2600 x 2110 1280 640

100

125

54

78

644

2035

GG70 plus 1410 x 2025 3000 x 2110 1480 740 744

GG80 plus 1610 x 2025 3400 x 2110 1680 840 844

GG90 plus 1810 x 2025 3800 x 2110 1880 940 944

GG100 plus 2010 x 2025 4200 x 2110 2080 1040 1044

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA /  
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO PUZDRA

POSUVNÝ SYSTÉM POSUVNÝ SYSTÉM

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

Jasan norský / 
Jaseň nórsky

Akát svetlý / 
Agát jasný

Dub kendal/ 
Dub kendal

Šedá RAL 7047 / 
Šedá RAL 7047

Dub grigio /
Dub grigio 

Grafit RAL 7024 / 
Grafit RAL 7024

LAK 

Lakovaná bílá UV / 
 Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure / 
Lakovaná biela UV Pure

CPL 
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CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

- Dvoukřídlé dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křÍdlo bez otvoru na madlo a zámek, vybavené  
   dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné v kolekcÍch: Andromeda,  
   Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, 
   Morano, Linea, Larix, Diamond, Firo.
- Rozpětí nad 360 mm při regulovaných zárubní dosáhneme pouze   
   spojením se zárubní „Tunel“.

- Dvojkrídlové dvere je možné spojiť jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne krídlo bez otvoru na kľučku a zámok, vybavené 
   dodatočným kovaním.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné v kolekci: Andromeda,  
   Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, 
   Morano, Linea, Larix, Diamond, Firo.
- Rozpätie nad 360 mm pri regulovaných zárubniach dosiahneme 
   len spojením so zárubňou „Tunel“.

DVOUKŘIDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKRÍDLOVÉ

Malaga: 60’-100’ Tetyda: 90’-90’

Pasivní křídlo u dvoukřídlých dveřích je  
dostupnév následujících rozměrech  /
Pasívne krídlo pri dvojkrídlových dverách je  
dostupné v nasledovných rozmeroch

Levé křídlo - Ľavé krídlo

pant
závěs aktivní

aktívny

pasívní vpravo
pasívne právo

Pravé křídlo - Pravé krídlo

pant
závěsaktivní

aktívny

pasívní vlevo
pasívne vľavo

B

A
13

13

26 24

39
,5

 (1
)

DETAILY

DVOUKŘIDLOVÉ / DVOJKRÍDLOVÉ

Ventilační otvory / Ventilačné otvory

Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného krídla

Zasklení / Zasklenie

pvc ventilační pouzdra /
pvc ventilačné puzdrá

Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo /
Sklo tvrdené bezpečnostné mliečne

Sklo transparentní kúra” /
Sklo transparentná kôra”

Estriado  

Sklo satin /
Sklo satyna

barvené mléčné sklo /
farbené mliečne sklo

vyplnění „plást medu“ /
vyplnenie „plást medu“

vyplnění „dřevotřísková deska“ /
vyplnenia „drevotriesková doska“

zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard /
zpevněná konštrukcia nazvaná Classen Hard

ventilační podfrézovaní /
ventilačné podfrézovanie

rámová konstrukce /
rámová konštrukcia

Konstrukce hrany Classen Hard profil PF /
Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF

tvrzené sklo grafit - transparentni / 
turdené sklo grafit - transparentné 

Ventilační mřížka plastová – různé barvy / 
Ventilačná mriežka plastová - rôzne farby

A B

65 659 646

75 759 746

80 809 798

90 909 896
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1330

2010

1430

1480

1530

1580

1630

1680

1730

1780

1830

1880

1980

125 1255 1278 1300 1400

135 1355 1378 1400 1500

140 1405 1428 1450 1550

145 1455 1478 1500 1600

150 1505 1528 1550 1650

155 1555 1578 1600 1700

160 1605 1628 1650 1750

165 1655 1678 1700 1800

170 1705 1728 1750 1850

175 1755 1778 1800 1900

180 1805 1828 1850 1950

190 1905 1928 1950 2050

Zárubeň / Zárubňa 

Zárubeň regulovatelná
Zárubňa regulovateľná

Zárubeň regulovatelná, bezfalcová
Zárubňa ragulovateľná, bezfalcová

Rozměry obložkové zárubně (mm):
Rozmery obložkovej zárubne (mm):

Rozměry stavebnÍho otvoru ve zdi (mm):
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):

A B C D

60 605 628 650 750

70 705 728 750 850

80 805 828 850 950

90 905 928 950 1050

100 1005 1028 1050 1150

Š H )*

675

2010

775

875

975

1075

Š  H

60

2010

790

890

990

1090

Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):
Rozmery obložkové zárubne bezfalcové (mm):

A B C D

60 603 626 648 748

70 703 726 750 848

80 803 826 850 948

90 903 926 950 1048

100 1003 1026 1950 1148

Regulační pásek / Regulačný pásik
60 mm
Regulační pásek pro obložkové zárubně.
Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne.
Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.

Protiplech
Protiplech

3D závěs
3D záves

Rozměry stavebnÍho otvoru ve zdi (mm):
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):

Š 

A
B
C
D

19
81

19
70

19
92

20
42H 

- 2
01

0

19
78

19
66H:

 2
01

0

19
89

20
39

Rozměry dveří / Rozmery dverí

Orientace dveří / Orientácia dverí

G

A
B

H

J

C DDv
eř

e 
fa

lc
ov

é 
/ D

ve
re

 fa
lc

ov
é

Dv
eř

e 
be

zf
al

co
vé

 / 
Dv

er
e 

be
zf

al
co

vé

K

E
F

Rozměry
Rozmery 60 - 100

A 646, 746, 846, 946, 1046

B 1058

C 1983

Rozměry
Rozmery 60 - 200

C 1970

D 1983

E 26

F 13

G 195

H 970

J 1745

K 1050

A

B

C

Rozměry
Rozmery A B

60 620 646

70 720 746

80 820 846

90 920 946

A
B
C
D

Š 

Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak UV

Classen Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový
Classen CPL:  Všechny dekory / Všetky dekorácie
Classen Lak: Lak PU, Lak UV

Dekory / Dekóry 

Dekory / Dekóry 

Dveře jednokřídlové, pravé
Dvere jednokrídlové, pravé

Dveře dvoukřídlé, pravé
Dvere dvojkrídlové, pravé

Dveře jednokřídlové, levé
Dvere jednokrídlové, ľavé

Dveře posuvné, pravé
Dvere posuvné, pravé

Dveře posuvné, levé
Dvere posuvné, ľav

Závěsy / Závesy

Aktivní /  Aktívne

Pasivní levé 
Pasívne ľavé

Pasivní pravé
Pasívne pravé

Závěsy / Závesy

Aktivní /  Aktívne

Dveře dvoukřídlé, levé
Dvere dvojkrídlové, ľavé
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PRIMO

 Dekory / Dekóry  Dekory / Dekóry 

CPL - akát světlý
CPL - agát jasný

CPL - akát
CPL - agát

CPL - dub kendal
CPL - dub kendal

PR - ořech
PR - orech   

IR - wenge
IR - wenge

IR - bílá mat
IR - biela mat

3D - dub pálený
3D - dub pálený CPL - šedá RAL 7047

CPL - šedá RAL 7047

3D - dub šedý
3D - dub sivý

PR - akát ST
PR - agát ST

3D - dub Sanremo
3D - dub Sanremo

3D - dub nordický
3D - dub nordický

3D - dub Sonoma
3D - dub Sonoma

3D - světlý ořech columbia
3D - svetlý orech columbia

3D - dub olejovaný
3D - dub olejovaný

PR - bílý
PR - biela

3D - jasan bílý
3D - jaseň biela

PR - buk
PR - buk

Lakovaná bílá UV / UV Pure
Lakovaná biela UV / UV Pure

Lakovaná bílá PU
Lakovaná biela PU

PR - dub polský
PR - dub poľský

CPL - bílý
CPL - biela

CPL - ořech italský
CPL - ořech taliansky

CPL -  dub grigio
CPL -  dub grigio

IR - jasan grafitový
IR - jaseň grafitový

CPL - jasan norský
CPL - jaseň nórsky

CPL - grafit RAL 7024
CPL - grafit RAL 7024

IR - jasan hnědý
IR - jaseň hnedý

Lakovaná bílá UV se strukturou
Lakovaná biela UV so štruktúrou

IR - jasan sněžný
IR - jaseň snežný

3D LOOK

LAK

CPL

IRIDIUM
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Váš prodejce / Váš predávajúci

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen 
- Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího 

upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku. 

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen 
- Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho 

upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače


