
PODNIKOVÁ

NORMA: 

PN STK 74 6586/89VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO
UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Ocelové interiérové pozinkované dveře

Dveře ve variantách: Tepelně a zvukově izolované | Protipožární | Kouřotěsné

Kontakt na naši společnost:
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
A: Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice
T: +420 327 551 403 
W: www.kooperativa-vod.cz
E: dvere@kooperativa-vod.cz
ČSN EN ISO 9001:2001

B – světlá průchozí šířka zárubně
B1 – šířka zárubně v polodrážce
H – světlá průchozí výška zárubně
H1 – výška zárubně v polodrážce od +/−0
z – zapuštění zárubně do podlahy

Pro typy zárubní „S“; „YH“ platí pro rozměry hrubého stavebního otvoru:
šířka hsB = B + 70 (tolerance hsB: +10/−0)
výška hsH = H + 35 (tolerance hsH: +5/−0)

Poloha horního závěsu kótována od polodrážky zárubně.

Kresleno levé provedení – pravé je zrcadlový obraz.
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SVISLÝ ŘEZ VODOROVNÝ ŘEZ



CHARAKTERISTIKA                                         

TYPY:
Kovové otočné dveře plné
• Jednokřídlé a dvoukřídlové tepelně izolované
• Jednokřídlé a dvoukřídlové protipožární EW/EI 15 – 60 DP1

POUŽITÍ:
Jako interiérové dveře ve všech typech občanských,
bytových, průmyslových i speciálních staveb

OSVĚDČENÍ:
CERTIFIKÁTY – VÚPS certifikační společnost, s. r. o.,
autorizovaná osoba č. 227 Praha: 
 – Certifikát prostupu tepla pro PN STK 74 6586
 – Certifikát požární odolnosti pro PN STK 74 6589

TECHNICKÝ POPIS

KŘÍDLO:
•  Oboustranně hladké s nosným rámem, s polodrážkou, 

bez dorazu u prahu, opláštěné galvanicky pozinkovaným 
plechem tloušťky 1 mm

•  Tloušťka křídla 42 mm, výplň pláště izolací tlumící prostup 
tepla i zvuku (Rw = 25–28 dB podle typu dveří)

•  Dveřní křídla je možno osadit do typizovaných 
lisovaných zárubní

•  Možnost prosklení dveřních křídel
• Dveřní křídlo lze vyrobit ze žárově pozinkovaného 
 či nerezového plechu

ZÁRUBEŇ:
•  Nabízíme dodání dveří včetně zárubní podle ČSN 74 6501:
 – Lisovaná zárubeň pro zdivo podle hloubky ostění
 – Zárubeň do SDK příček
 – Zárubeň pro dodatečnou montáž
 – Rohová zárubeň
• Vhodná jakákoliv typizovaná zárubeň ZAKO®

KOVÁNÍ:
• Tři konstrukční závěsy
• Zadlabávací zámek na vložku FAB s roztečí 72 mm
• Kliky a štítky z AL nebo jiné podle volby odběratele
• Dvoukřídlové dveře jsou na pevném křídle opatřeny zástrčí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
• Ochranný přepravní syntetický nátěr v šedém odstínu
•  Podle požadavku odběratele možnost finální povrchové
 úpravy práškovou technologií KOMAXIT v odstínu podle RAL

FUNKČNÍ DOPLŇKY:
• Samozavírače
• Dveřní kování
• Dveřní práh s těsněním
• Panikové kování
• A jiné podle požadavku odběratele

TECHNICKÉ ÚDAJE A NORMALIZOVANÉ 
ROZMĚRY

ROZMĚRY:
Jednokřídlé:
600, 700, 800, 900, 1 100 / 1 970 mm

Dvoukřídlové:
1 250, 1 450, 1600, 1 750 / 1 970 mm
1 450, 1 750 / 2 480 mm
2400 / 2100 mm
2400 / 2400 mm
• Atypické formáty do maximálního rozměru
 křídla 1200 / 2400 mm

HMOTNOST:
• Podle typu 15–30 kg/m2

• EI 30: 40 kg/m2

• EI 60: 58 kg/m2

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ:
•  Štítkem s adresou výrobce, normou, provedením, rozměrem, 

datem výroby a značkou TK, u požárních dveří číslem výrobku 

STAVEBNÍ REALIZACE

ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU:
• Běžným způsobem osadit na typovou zárubeň
•  Velikost stavebního otvoru pro zárubně ZAKO®

 

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY:
•  Rozměr dveří, směr otevírání (levé – pravé), požární
 parametr, množství v ks, zvláštní dovybavení,
 požadavek na finální nátěr

CENA:
• Podle aktuálního ceníku výrobce
• U atypických výrobků individuální kalkulace

MONTÁŽ:
•  Výrobce nabízí možnost instalace dveří ve stavbě
 (není podmínkou odběru výrobků)

BALENÍ:
• Volně ložené, zabalené v kartonu s rohovníky v PVC fólii, 
 kování s příslušenstvím je baleno do nevratných PVC pytlů

SKLADOVÁNÍ:
• V suchých a krytých prostorech na prokladech

HR zárubeň

Rozměr zárubně (světlost) Hrubá stavební (HS) Tolerance HS

šířka 600, 700… šířka +80 +10 / -0

výška 1970 výška +40 +5 / -0

Příklad: zárubeň 800 × 1970 – hrubý stavební otvor 880 × 2010

Lisovaná zárubeň (YH, S)

Rozměr zárubně (světlost) Hrubá stavební (HS) Tolerance HS

šířka 600, 700… šířka +70 +10 / -0

výška 1970 výška +35 +5 / -0

Příklad: zárubeň 800 × 1970 – hrubý stavební otvor 870 × 2005


