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Ocelové zárubně ZAKO®    
Dveřní zárubně jsou součástí interiéru, spo-

luvytváří kulturu bydlení, ale jsou také součás-
tí požární i obecné bezpečnosti  v našich do-
mech, bytech, školách, nemocnicích, úřadech 
a dalších stavbách.

Zárubně ZAKO®  jsou obvykle vyrobeny 
z  oceli, pozinkované oceli, nerezové oceli 
nebo hliníku. O tom, že ocelové zárubně mají 
ve  stavebnictví své místo i  pro budoucnost, 
svědčí vývoj na trzích vyspělých zemí. Nejed-
ná se však o zárubně, které jsme znali v šede-
sátých a sedmdesátých letech, ale o moderní 
zárubně, splňující parametry moderního sta-
vebnictví a nároky na bydlení současné i bu-
doucí doby.

 Výhody a sortiment ocelových zárubní
Výhodami ocelových zárubní je relativně 

nízká pořizovací cena, vysoká mechanická 
odolnost proti poškození, snadná údržba, vy-
soká variabilnost provedení jak ve tvaru typu 
a  rozměru pro� lu, tak také co do  rozměru 
a tvaru dveřního otvoru.

Na našem trhu v současné době nejširší sor-
timent ocelových zárubní nabízí Kooperativa, 
v.o.d. se sídlem v Uhlířských Janovicích na Kut-
nohorsku, pod obchodní značkou ZAKO®. 

Kooperativa vyrábí celou škálu zárubní 
v rozměrových řadách pro� lů a typech přizpů-

sobených pro klasické mokré zdění, přesné 
zdění (přesný plynosilikát, YTONG,HEBEL) i pro 
sádrokartonové stěny v  průchozích šířkách 
a  výškách podle ČSN,DIN ale nadstandardně  
i  v  jiných rozměrech - podle přání zákazníka. 
Celý tento sortiment  je dodáván ještě v pro-
vedení s celoobvodovou drážkou pro elastic-
ké těsnění (novoplast nebo silikon), kterým je 
možno docílit komfortního nehlučného zaví-
rání a  současně utěsnění dveří proti prachu, 
znečištěnému vzduchu a hluku.

Kromě uvedených typů zahrnuje sortiment 
ZAKO® také zárubně pro osazení hotových sta-
vebních otvorů – ocelové zárubně obložkové 
- a to hned v několika provedeních tvaru a va-
riabilnosti pro� lu vždy s  obvodovou drážkou 
pro těsnění. Tyto zárubně jsou složeny ze dvou 
přesných pro� lových rámů, které se do  sebe 
zasunou a upevní, každý z jedné strany hoto-
vého stavebního otvoru. Montáž je rychlá, čis-
tá a je možné ji provádět v hotovém interiéru. 
Tyto zárubně jsou obvykle opatřeny povrcho-
vou úpravou vypalovanou práškovou barvou 
dle vzorníku RAL.

Ocelové zárubně vhodné pro pasivní 
a nízkoenergetické 
domy – ventilační ocelové zárubně

Současnou novinkou v  sortimentu ocelo-
vých zárubní ZAKO® jsou zárubně pro lepší 

cirkulaci vzduchu v  pasivních a  nízkoenerge-
tických domech bez nutnosti mezery mezi 
podlahou a  dveřním křídlem, kde většinou 
kromě vzduchu ventiluje také hluk a prach.

Tyto ventilační ocelové zárubně byly na-
vrženy na podnět a ve spolupráci s  Ing. arch. 
Jaroslavem Tachecím, projektantem pasivních 
domů.

Odborník na problematiku pasivních 
domů, k ventilačním ocelovým 
zárubním říká:

„V  každém pasivním domě musí být nucené 
větrání s  rekuperací tepla. Protože dnes jsou 
nová okna velice těsná a lidé nechtějí v zimě vě-
trat otevřenými okny a vyvětrávat drahou ener-
gii, začíná být velký problém stoupající relativní 
vlhkosti v bytech a domech. Dalším problémem 
je koncentrace CO2, kdy dva lidé v  ložnici vydý-
chají vzduch za  přibližně 1 hodinu! Řešením je 
nucené větrání s rekuperací tepla.

Pokud má vzduch proudit mezi místnostmi, 
měl by proudit i pokud jsou dveře zavřené. Stan-
dardně se to řeší podříznutými dveřmi. Ale pod-
říznuté dveře jsou z hlediska akustiky pootevře-
né dveře. Proto jsem přišel s  myšlenkou vyrobit 
zárubně, ve kterých vzduch proudí kanálky v zá-
rubních. Zvuk se ale tlumí v  labyrintu vzniklém 
v zárubni. V Kooperativě jsem našel perfektního 
partnera se zájmem o problematiku a první pro-
totyp byl vyroben ve velice krátkém termínu.“

Ukázku použití ventilačních ocelových zá-
rubní je možno včetně prezentace či proško-
lení objednat na níže uvedených kontaktech.
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