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Zárubně atypické
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Drážkové zárubně ZAKO®

Všechny zárubně jsou v souladu s ČSN i DIN.
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V rámci inovací na trhu zárubní a zkvalitnění produktu došlo ke korekci vyráběných profilů. Zárubně se 
nyní budou kótovat pouze na rozměr (T) ústí, tedy vnitřní rozměr profilu. Síla příčky se rovná rozměru 
zárubně. Inovace přináší snížení skladových zásob a jednodušší orientaci v sortimentu zárubní = 
kvalitnější služby pro koncového odběratele.

Tvar profilu s drážkou pro těsnění YH…DV 
univerzální zárubně pro zdění. 

(přesné - např. YTONG, keramické zdivo např. HELUZ)

Zárubně pro sádrokarton SDK. 
Tvar profilu s drážkou pro těsnění S…DV 

zárubně pro sádrokarton SDK.

Nově vyráběné rozměry zárubní  s těsněním ústí zárubní.

YH     50 D*

YH   75 D Náhrada za H 95

YH 100 D Náhrada za H 110

YH  115 D Náhrada za H 125

YH 125 D Náhrada za H 145

YH 150 D Náhrada za H 160

YH   170 D*

YH   200 D*

* Typ zárubní nedrží výrobce skladem. (Doplňkový sortiment).

Zárubně jsou dodávány včetně PVC těsnění šedé barvy  
a třemi kusy spodního dílu pantu „V“ (Nikl lesklý).
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Typy závěsů – kombinované se všemi typy profilů

Značení Nastavitelnost Doporučený typ zárubně Max. hmotnost 
dveřního křídla

„V“ – kapsový

Seřiditelný v jedné ose. Umožňuje 
seřízení dveřního křídla posunem 
spodního dílu závěsu a aretací 
šroubem pomocí imbusového 
klíče č. 6.

Vhodný pro zárubně 
s těsněním. Povrchová 
úprava – Nikl lesklý.

Pro 3 závěsy
 40 kg.

„T“ – skrytý 
Tectus 340

Vlastní závěs T 340 D nebo 
Basys seřiditelný ve třech  
osách je dodáván zpravidla 
s dveřním křídlem.

Používaný pro dveře
bez polodrážky. Kapsa  
je přivařena na zárubni.  
Bez závěsu.

Pro 2 závěsy 
120 kg.

„R“ – Trio 15
Umožňuje seřízení dveřního 
křídla až ve třech osách. Spodní 
díl závěsu volně přiložen.

Vhodný pro zárubně 
s těsněním. Povrchová 
úprava zinkováním 
(stříbrná barva).

Pro 3 závěsy
90 kg.

Typ Určení, způsob použití Doplňkové 
typy

Tvar 
profilu

YH Pro zdění

YH 75 D
YH 100 D
YH 115 D
YH 125 D
YH 150 D

YH 50
YH 170
YH 200

S Pro sádrokartonové příčky

S 75 D
S 100 D
S 125 D
S 150 D

HR
Pro osazování do hotových otvorů.
Možnost regulace šířky 
profilu +/- 10 mm

HR 100 D
HR 125 D
HR 150 D
HR 200 D 

HS
Pro osazování do hotových otvorů, zejména 
pro pórobetonové tvárnice YTONG a SDK. 
Bez možnosti regulace síly profilu.

HS 75 D
HS 100 D
HS 125 D
HS 150 D
HS 200 D

Světlá (průchozí) výška (mm) všech uvedených zárubní je v základním provedení 1970.
Světlá (průchozí) šířka (mm) všech uvedených zárubní je 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM – PROFILY, TYPY
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 Zárubeň je evropské kvality a standardu.
 Nejmodernější provedení.
 Funkce těsnění hluku, prachu a pachu, tepelná izolace.
 Bez nutnosti dokupování lepícího těsnění.
 Bez dalších nákladů.
 Kvalitně (dokonale) zavřené dveře.
  Nastavení  dveřního křídla bez nutnosti opětovného 

vysazování a nasazování – pouze pomocí imbus klíče.
 Jednodušší nasazení dveří díky dané souososti závěsů.

Výhody zárubní ZAKO®

Pro zárubně v provedení s drážkou pro těsnění 
dodáváme v základním provedení PVC šedé těsnění 
a také 3 ks spodního dílu pantu „V“ (Nikl lesklý).
 pro průchozí šířku 900 – 1 ks těsnění.
 pro průchozí šířku 900 – 1250 – 1 ks těsnění.
 pro průchozí šířku nad 1250 – 1 ks těsnění.

Těsnění PVC

 Stejný tvar jako PVC těsnění, barva bílá, hnědá.
 Vhodný k zárubním v sestavě požárního uzávěru.

Těsnění SILIKON

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice 
Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice, Česká Republika
Tel: +420 327 551 412/415, e-mail: zarubne@kooperativa-vod.cz
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Těsnění pro dveře 
bez polodrážky

Těsnění pro dveře  
s polodrážkou

VÝHODY ZÁRUBNÍ ZAKO® S DRÁŽKOU, 
PVC TĚSNĚNÍM A NASTAVITELNÝM 

KAPSOVÝM ZÁVĚSEM

Legenda k popisu zárubně:
1 = stojka zárubně závěsová (levá)
2 = stojka zárubně závěsová (pravá)
3 = nadpraží
4 = závěs
5 = zámkové otvory
6 = kotvení
7 = prahová spojka
hsH = hrubá stavební výška
hsB = hrubá stavební šířka
z = zapuštění do podlahy
Z1 = zapuštění závěsu (dělící rovina - osa)
Z2 = zapuštění závěsu (dělící rovina - osa)
Z3 = zapuštění závěsu (dělící rovina - osa)
SOP = osa střelky z polodrážky
SON = osa střelky od +/-0
MR = nivelační značka (1000)
H = světlá průchozí výška
B = světlá průchozí šířka
H1 = výška v polodrážce od +/-0
B1 = šířka v polodrážce
max. H = vnější max. výška od +/-0
max. B = vnější max. šířka

Popis zárubně


