Profil firmy
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Kvalita, kterou člověk cítí.
Dveře tvoří místnosti. Dveře nabízí záštitu. Dveře otevírají
perspektivy pro nové myšlenky. Tím jsou dveře víc než
jen funkční elementy: dveře jsou komunikací a výrazem
osobního stylu a individuálního životního pocitu.
Právě tak individuální jsou dveře od GARANTU. Zda moderní
nebo nostalgické, věcné nebo reprezentativní: programy
dveří GARANT jsou otevřené Vašim přáním a splňují ty
nejrozličnější požadavky s rozmanitostí ve tvaru, vnějším
vzhledu a vybavení. Ktomu máte na výběr mezi různými
variantami povrchových úprav: dýha z pravého dřeva,
dekor, bílý lak a CPL.

Každé dveře GARANT se vyrábí v naší továrně v Durynsku,
kde se počítačem řízené stroje starají o nejvyšší preciznost
a kvalitu .Teprve řemeslná práce a školené oko zkušených
zaměstnanců jim však dávají ten poslední lesk, ať je to
při výběru dýhy nebo při výrobní kontrole od výstavby
nosníku až k poslední liště.
A to je ta příkladná kombinace kvality a individuality,
která odpovídá za to, že se k Vám Vaše dveře GARANTs jistotou dokonale hodí. O tom se ale presvědčíte nejlépe
sami u svých prodejců firmy GARANT.
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Reference
Špetka historie
Je poutačem v historické staré části města Řezna: bývalá
továrna na šňupavý tabák – zkráceně „Schnupfe“.
Téměř 1000 let již čítá příběh bývalé továrny na šňupavý
tabák a přece začíná v podstatě teprve v roce 1812. Neboť v
této době bratři Bernardové nabyli s takzvaným Zantovým
domem první část souboru budov a zařídili v hradbách po
malých úpravách svou fabriku na tabák. Historické byly zdi
již tenkrát, poněvadž dům Zant byl starý petricijský hrad,
jehož původ sahá do doby římské. Několik rozšíření odráží
vlivy rané gotiky, gotiky a renesance. K průmyslovému
využití byla ovšem budova po několika desetiletích příliš
malá, a tak podnik roku 1899 přikoupil se sousedním
Ingolštetským domem druhý patricijský hrad. „Šňupka“
tím dosáhla své dnešní velikosti.
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„Schnupfe/Šňupka“ v Řeznu – do roku 2000 se ještě v historické

nárokům vzhledem k stavební podstatě a

izolace.

střižených pokojů staré

vnějšímu vzhledu.

zástavby.

nc

se vpravují dveře do velkoryse

re

Se svým designem přímých linií

továrně na tabák dveře 3. třídy zvukové

fe

Na uzavření bytu byly použity v bývalé

bytech s dveřmi, které vyhovují historickým

Re

Světlá a přátelská atmosféra v nově vzniklých

e

budově vyráběl šňupavý tabák.

Reference
Klasický nadčasový design vybrané řady
„ERFURT“ v bílém laku má jemně matný povrch, přičemž
je akrylové lakování zároveň obzvlášť ekologické. Sympatické členění dveřního křídla zajišťují dva obkladové
rámy. Tím vzniká kazetový vzhled s malým segmentem
ve spodní třetině dveřního křídla a přiměřeně velkým ve
vrchní oblasti křídla. Obzvlášť vlídný detail je kromě toho
profilovaní dveřní zárubně.
Stavební potřeby staré budovy činily při výšce 2110mm,
částečně se šířka dveří odlišuje od dnešních standardních
rozměrů. Zárubně jsou rovněž většinou obzvláště široké
a mají 75 mm široký obklad. Historické nároky, kterým
mohly výrobky GARANTu vyhovět.
6

„Šňupka“ v Řeznu – do roku 2000 se ještě v historické budově
vyráběl šňupavý tabák.
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Designové dveře AURA

no

vé

dv

Designové dveře AURA 310 se zárubněmi pro zádveří v bílém laku

es
D

volné prostory díky elegantním skleněným variacím.

ig

Světlo v každé místnosti. GARANT AURA-designové dveře poskytují

Designové dveře AURA
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Aura 110
Javor

Aura 210

Standardní zárubně s rovnou r

Bílý dub Trend

75mm obložkou

Prosklení „Satinato“
Zasklívací lišta v kovovém vzhledu
Standardní zárubně s oblou
60mm obložkou

D
es
ig
no
vé
dv
eř

AhornP ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových úpravách.)

e
buk

bílý dub
Trend

bílý lak

CePaL
javor Exkl.

CePaL
buk Exkl.

CePaL
javor Prem.

Designové dveře AURA

9

Aura 310

Aura 410

Bílý lak

Bílý lak

Prosklení „Line“

Standardní zárubně s

Standardní zárubně s rovnou r

profilovanou

55mm obložkou

75mm obložkou

AURA-designové dveře od GARANTu se dají díky bohatým variantám této modelové série velmi pěkně vpravit do prostředí pro bydlení

eř

e

a mnohostranně kombinovat. Tím je podtržen individuální chrakter

D

es

ig

no

vé

dv

každého zařízení.

Designové dveřeAURA

10

Aura 120

Aura 320

Bílý dub Trend

Javor

Standardní zárubně s oblou

Prosklení „Line“

60mm obložkou

Standardní zárubně s bombírovanou
75mm obložkou

Aura 220
Javor
Prosklení „Satinato“
Standardní zárubně s rovnou

D

75mm obložkou

es
ig
no
vé
dv
eř
e

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových úpravách.)
javor

Buk

bílý dub
Trend

bílý lak

CePaL
javor Exkl.

CePaL
buk Exkl.

CePaL
javor Prem.

Designové dveře AURA

11

Aura 230

Aura 130

Buk

Javor

Prosklení:„Linux“

Standardní zárubně s bombírovanou

Standardní zárubně s bombíro-

75mm obložkou

vanou 75mm obložkou

Aura 170
Buk
Standardní zárubně s rovnou

D

es

ig

no

vé

dv

eř

e

75mm obložkou

Designové dveře AURA
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Aura 140
Buk
Standardní zárubně s rovnou
75mm obložkou

Aura 240
Bílý dub Trend
Prosklení „Line“
Standardní zárubně s oblou

D

60mm obložkou

es
ig
no
vé
dv
eř
e

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových
javor

buk

bílý dubTrend

bílý lak

úpravách.)

CePaL
javor Exkl.

CePaL
buk Exkl.

CePaL
javor Prem.

dv

eř

e

Profilované dveře

il
of

Profilované dveře od GARANTu zvýrazňují přirozenou pohodu.

Pr

Charakter dveří působí na atmosféru celé místnosti.

ov

an

é

Profilované dveře COMO CKL 4/2 bílý lak

Profilované dveře RIVA
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RIVA RI 1

RIVA RI 2

bílý lak

bílý lak

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s bom-

75mm obložkou

bírovanou
75mm obložkou
RIVA RI 3
bílý lak
Standardní zárubně s profilovanou
75mm obložkou

T echnische D etails

GARANT profilované dveře model RIVA, tloušťka ca.
39 mm, trubicová DTD, s oblým lemem a oboustranným vrubo-

Pr

vým frézováním.

of
il
ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e

bílý lak

Profilované dveře RIVA
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RIVA RI 4

RIVA RI 6

bílý lak

bílý lak

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s oblou

75mm obložkou

60mm obložkou

RIVA RI 5

e

bílý lak

dv

eř

Standardní zárubně s rovnou

Pr

of

il

ov

an

é

75mm obložkou

Profilované dveře COMO
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Profilované dveře COMO C2

Profilované dveře COMO CK 2

bílý lak

bílý lak

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s rovnou

55mm obložkou

75mm obložkou

Profilované dveře COMO CL 2
bílý lak
Prosklení „Float“
Rám s členící mřížkou SP 5

Pr
of

Standardní zárubně s rovnou

il

75mm obložkou

ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e
bílý lak

Profilované dveře COMO
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Profilované dveře COMO CK 3

Profilované dveře COMO CK 4

Profilované dveře COMO CKL 2

Profilované dveře COMO CKL 3

bílý lak

bílý lak

bílý lak

bílý lak

Standardní zárubně s bom-

Standardní zárubně s profilo-

Prosklení „Float“

Prosklení „Satinato“

bírovanou

vanou

Rám s členící mřížkou SP 0

Rám s členící mřížkou SP 0

75mm obložkou

75mm obložkou

Standardní zárubně s bombíro-

Standardní zárubně s rovnou

vanou

75mm obložkou

75mm obložkou

S profilovanými dveřmi COMO od GARANTu dáte svým místnostem svébytnou a speciální atmosféru. Velmi kvalitní povrchová úprava bílého laku dodá

Pr

of

il

ov

an

é

dv

eř

e

dveřím krásu a harmonii.

Profilované dveře COMO
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Profilované dveře COMO

Profilované dveře r COMO CKL 4

CKL 4 /2

bílý lak

bílý lak

Prosklení „Masterpoint“

Prosklení„Facette“

Standardní zárubně s oblou

Standardní zárubně s profilo-

60mm obložkou

vanou
75mm obložkou

Profilované dveře COMO CKL 4 /2
bílý lak
Prosklení „Float“
Rám s členící mřížkou SP 5/2

Pr
of

Standardní zárubně s profilovanou

il

75mm obložkou

ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e
bílý lak

Profilované dveře COMO
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Profilované dveře COMO

Profilované dveře COMO

Profilované dveře COMO CL 2

CKL 4

CL 2

bílý lak

bílý lak

bílý lak

Prosklení „Float“

Prosklení „Float“

Prosklení „Mastercarre“

Rám s členící mřížkou SP 5

Rám s členící mřížkou SP 5

Standardní zárubně s bom-

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s profilo-

bírovanou

75mm obložkou

vanou

75mm obložkou

75mm obložkou

T echnick é D etail y

GARANT profilované dveře model COMO,
tloušťka ca. 39 mm, trubicová DTD, s oblým
lemem a oboustranné výplně.
Provední s výřezem pro sklo včetně zasklívacího

Pr

of

il

ov

an

é

dv

eř

e

rámu Profil G 18.

Profilované dveře PARMA
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PARMA PF 1

PARMA PF 2

bílý lak

bílý lak

NorStandardní zárubně s

Standardní zárubně s bom-

profilovanou

bírovanou

75mm obložkou

75mm obložkou

PARMA PF 4
bílý lak

Pr
of

Standardní zárubně s oblou

il

60mm obložkou

ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e
bílý lak

Profilované dveře PARMA
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PARMA PF 3

PARMA PFL 2

bílý lak

bílý lak

Standardní zárubně s rovnou

Prosklení „Float“

75mm obložkou

Standardní zárubně s oblou
60mm obložkou

PARMA PFL 2
bílý lak
Rám s členící mřížkou SP 0

e

Prosklení„Float“

dv

eř

Standardní zárubně s oblou

Pr

of

il

ov

an

é

60mm obložkou

Profilované dveře PARMA
Zcela decentní: GARANT PARMA. Lehké frézování v dveřním
křídle dbá
typického vzhledu.

PARMA PFL 4
bílý lak
PARMA PF 4

Prosklení „Float“

bílý lak
22

Standardní zárubně s

Standardní zárubně s oblou

rovnou

60mm obložkou

55mm obložkou

T echnick é detail y

GARANT profilované dveře model PARMA, tloušťka ca. 39 mm,
trubicová DTD, s oblým lemem a oboustranným profilovaným frézováním.
Provední s výřezem pro sklo včetně zasklívacího rámu
Profil G18.

PARMA PFL 4/2
bílý lak
Prosklení „Float“
Standardní zárubně s
rovnou
55mm obložkou

Pr
of
il
ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e
bílý lak

Profilované dveře PARMA

23

PARMA PFL 1/3

PARMA PFL 1

bílý lak

bílý lak

Prosklení„Float“

Prosklení „Float“

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s rovnou

55mm obložkou

55mm obložkou

PARMA PFL 1
bílý lak
Rám s členící mřížkou SP 4
Prosklení „Float“
Standardní zárubně s

e

rovnou

Pr

of

il

ov

an

é

dv

eř

55mm obložkou

Profilované dveře NEAPEL
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NEAPEL NL 1

NEAPEL N 2

bílý lak

bílý lak

Prosklení „Float“

Standardní zárubně s rovnou

Rám s členící mřížkou SP 4

55mm obložkou

Standardní zárubně s rovnou
55mm obložkou

NEAPEL N 1
bílý lak

Pr
of

Standardní zárubně s rovnou

il

55mm obložkou

ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e
bílý lak

Profilované dveře NEAPEL
NEAPEL NL 2
bílý lak
Prosklení „Float“
Standardní zárubně s rovnou
55mm obložkou

25

T echnick é D etail y

GARANT Profilované dveře model NEAPEL, tloušťka ca. 39 mm,
MDF-střední poloha s oboustranným profilovaným frézováním a

Pr

of

il

ov

an

é

eř

dv

Provední s výřezem pro sklo včetně zasklívacího rámu Profil G 18.

e

oblým lemem.

Profilované dveře NEAPEL

26

NEAPEL NL 4

NEAPEL NL 4/2

bílý lak

bílý lak

Prosklení „Float“

Prosklení „Float“

Rám s členící mřížkou SP 4

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s rovnou

55mm obložkou

55mm obložkou

NEAPEL N 4
bílý lak
Standardní zárubně s rovnou
55mm obložkou

Pr
of
il
ov
an
é
dv
eř

povrchov é ú prav y

e
bílý lak

eř

e

Designové dveře AMERA

no

vé

dv

Designové dveře AMERA 2000/27 javor

es
D

júhelníkový tvar do jedné designerské linie.

ig

GARANT Designové dveře AMERA spojují harmonický pohyb a tro-

Designové dveře AMERA

28

Amera 2000/5

Amera 2000/6

javor

javor

Standardní zárubně s oblou

Prosklení„Design 1a“

60mm obložkou

Standardní zárubně s bombírovanou
75mm obložkou

Amera 2000/7
bílý lak
Standardní zárubně s profilovanou
75mm obložkou

D
es
ig
no
vé
dv
eř
e

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových
javor

buk

CePaL
buk exkl.

Dekor
buk exkl.

bílý lak

Designové dveře AMERA

29

Amera 2000/15

Amera 2000/17

buk

javor

Standardní zárubně s oblou

Standardní zárubně s rovnou

60mm obložkou

55mm obložkou g

Amera 2000/16
		

bílý lak
Prosklení „Satinato“

eř

e

Standardní zárubně s profilovanou

D

es

ig

no

vé

dv

75mm obložkou

Designové dveře AMERA

30

Amera 2000/8
buk
Standardní zárubně s
oblou 60mm obložkou

Amera 2000/9
javor
Prosklení„Satinato“
Standardní zárubně s rov-

D

nou 75mm obložkou

es
ig
no
vé
dv
eř
e

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových
javor

buk

CePaL
buk exkl.

Dekor
buk exkl.

bílý lak

Designové dveře AMERA

31

Amera 2000/11
bílý lak
Prosklení„Float“
Standardní zárubně s
rovnou 75mm obložkou

Amera 2000/10
bílý lak
Standardní zárubně s profilovanou

D

es

ig

no

vé

dv

eř

e

75mm obložkou

Designové dveře AMERA
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Amera 2000/27
bílý lak
Standardní zárubně s rovnou
75mm obložkou

Amera 2000/25

Amera 2000/26

javor

buk

Standardní zárubně s bombírovanou

Prosklení „Design 4b“

75mm obložkou

Standardní zárubně s bombírovanou
75mm obložkou

D
es
ig
no
vé
dv
eř
e

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových
javor

buk

CePaL
buk exkl.

Dekor
buk exkl.

bílý lak

Designové dveře AMERA

60mm obložkou

eř

Standardní zárubně s oblou

55mm obložkou

dv

Standardní zárubně s rovnou

vé

Prosklení„Float“

no

javor

Prosklení „Mastercarre“

ig

buk

es

Amera 3000/4

D

Amera 3000/2

e

33

Designové dveře AMERA
Amera 4000/1
javor
Prosklení „Float“
Zasklívací lišta v kovovém vzhledu
Standardní zárubně s bombírovanou 75mm obložkou

34

D
es
ig
no
vé
dv
eř
e

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových
javor

buk

CePaL
buk exkl.

Dekor
buk exkl.

bílý lak

eř

e

Masívní dveře

kvality. Tento luxus je teď k zaplacení.

as
M

GARANT dveře masívní konstrukce mají nadčasový design nejvyšší

ív

ní

dv

Masivní dveře ROM RL 3 buk masív

Masívní dveře ROM

36

ROM R 1, dub

ROM RL 1, javor

ROM R 2, dub

ROM RL 2, buk

Masivní zárubně s oblou

Prosklení „Float“

Masivní zárubně s oblou

Prosklení „Float“

70mm obložkou

Masivní zárubně s oblou

70mm obložkou

Masivní zárubně s oblou

70mm obložkou

70mm obložkou

ROM RL 3/1
buk

M

ROM RL 3

Prosklení„Float“

as

javor

ív

Masivní zárubně s oblou

ní

Masivní zárubně s oblou

70mm obložkou

dv

70mm obložkou

eř
e

povrchov é ú prav y
javor masív

buk masív

dub masív

Masívní dveře FLORENZ

37

FLORENZ F 2, buk
Masivní zárubně s oblou
70mm obložkou

FLORENZ F 1

FLORENZ FL 2

javor

javor

Masivní zárubně s oblou

Prosklení „Float“

70mm obložkou

Masivní zárubně s oblou
70mm obložkou

FLORENZ FL 1

eř

e

buk

dv

Prosklení „Float“

ív

70mm obložkou

as

bez F-lišty

M

s F-lištou

ní

Masivní zárubně s oblou

Masívní dveře ELBA
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Elba E 1

Elba E 1

buk

javor

Masivní zárubně s oblou

Masivní zárubně s oblou

70mm obložkou

70mm obložkou

Elba EL 1
javor
Prosklení:Float“
Masivní zárubně s oblou

M

70mm obložkou

as
ív
ní
dv
eř
e

povrchov é ú prav y
javor maív

buk masív

dub masív

eř

e

Stylové dveře

vrchových úpravach a přizpůsobí se tak Vašemu bydlení.

yl
St

GARANT stylové dveře sloučují rozmanitost v profilováních, rámech a po-

ov

é

dv

Stylové dveře JENA JG 1 in CePaL javor exklusiv

Stylové dveře ERFURT
S nadčasovou formou
a vyváženou strukturou se stylové dveře
ERFURT
harmonicky doplňují.
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Erfurt EG 1
buk
Standardní zárubně s bombírovanou
75mm obložkou

Erfurt ES 1
javor
Standardní zárubně s rovnou

St

75mm obložkou

yl
ov
é
dv
eř
e

povrchov é ú prav y
javor

buk

Weißeiche
natur

bílý lakk

Stylové dveře ERFURT

ERFURT ES 3
bílý lak
Prosklení „Satinato“
Standardní zárubně s profi41

lovanou r
75mm obložkou

T echnick é D etail y

GARANT stylové dveře model ERFURT, tloušťka ca. 40 mm, trubicová DTD, s oblým lemem a 2 nasazenými kazetovými rámy s
profilovanou lištou Profil A 01. Provední s výřezem pro sklo včetně
zasklívacího rámu Profil G 01.

ERFURT EG 3
bílý lak
Prosklení„Float“
Standardní zárubně s profilovanou r

St

yl

ov

é

dv

eř

e

75mm obložkou

Stylové dveře GOTHA
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GOTHA GG 2
GOTHA GG 1

bílý lak

bílý lak

Prosklení„Satinato“

Standardní zárubně s profi-

Standardní zárubně s

lovanou

oblou

75mm obložkou

60mm obložkou

T echnick é detail y

GARANT stylové dveře model GOTHA, tloušťka ca. 40 mm, trubicová DTD, s oblým lemem a 2 nasazenými kazetovými rámy s polooblou lištou Profil A08.
Provední s výřezem pro sklo včetně zasklívacího rámu Profil G08.

St
yl
ov
é
dv
eř
e

povrchov é ú prav y
javor

buk

bílý lak

Stylové dveře JENA

JENA JG 2
CePaL javor exkl.
Prosklení „Satinato“
43

Standardní zárubně s oblou
60mm obložkou

T echnick é detail y

GARANT stylové dveře model JENA, tloušťka ca. 40 mm, plná DTD, s
oblým lemem a oboustranně naznačenými výplněmi zapracovanými
profilovanými rámy Profil A02. Provední s výřezem pro sklo včetně
zasklívacího rámu Profil G 02.

GOTHA JG 1
bílý lak
Standardní zárubně s oblou

povrchov é ú prav y
CePaL
buk exkl.

CePaL
javor exkl.

bílý lak

buk

javor

St

yl

ov

é

dv

eř

e

60mm obložkou

Stylové dveře JENA
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JENA JG 3
buk
Standardní zárubně s oblou
60mm obložkou

St
yl

JENA JG 3, javor, Standardní zárubně s oblou

ov
é

60mm obložkou

dv
eř
e

povrchov é ú prav y
javor

buk

bílý lak

CePaL
javor exkl.

CePaL
buk exkl.

Stylové dveře JENA
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JENA JG 5

JENA JG 6

bílý lak, Standardní zárubně

CePaL buk exkl.

s oblou

Prosklení„Satinato“

60mm obložkou

Standardní zárubně s oblou

eř

e

60mm obložkou

dv

JENA JG 4, bílý lak

ov
yl

60mm obložkou

St

Standardní zárubně s oblou

é

Prosklení „Satinato“

Stylové dveře WEIMAR
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Weimar WG 3, jasan

Weimar WG 1, javor

přírodní

Standardní zárubně s oblou

Prosklení „Satinato“

60mm obložkou

Standardní zárubně s rovnou
55mm obložkou

Weimar WS 1
buk
Standardní zárubně s oblou
60mm obložkou
s obložkovými lištami a
stylovými panty

St
yl
ov
é

Weimar WS 3, buk, Prosklení„Float“

dv

Standardní zárubně s oblou

eř
e

60mm obložkou

povrchov é ú prav y
javor

buk

jasan přírodní

jasan bílý

bílý dub
přírodní

eř

e

Standardní dveře

St

an

da

rd

ní

dv

Standardní dveře a zárubně do bytových uzávěrů se světlíkem v bílém laku

Standardní dveře
Standardní dveřer

Standardní dveře s

CePaL buk exkl.

lizénami

Standardní zárubně

bílý lak

s oblou

Standardní zárubně

60mm obložkou

s rovnou
75mm obložkou

48

Standardní dveře od GARANTu sahají od hladkých provední až ke dveřím s
výřezem pro sklo. Rám s členící mřížkou nebo lizény zvyšují hodnotu standartních
St

dveří. Posuvné dveře a elementy do bytových uzávěrů zaoblují tuto oblast.

an
da
rd
ní

dv
eř

povrchov é ú prav y

e
javor

buk

jasan bílý
dub svetly jasan přírodní
weiß

Limba

Limba
připravena kMacore
nátěru

Sapeli
bílá duv
Mahagoni přírodní

bílý dub
Trend

Hafa
Dekor
Dekor
Dekor
základní nátěr
Esche weiß javor exkl. buk exkl.

Dekor
jasan světlý

Standardní dveře

bílý lak

CePaL
javor
exkl.

CePaL
buk
exkl.

CePaL
jasan bílý

CePaL
bílý

CePaL
třešeŇ
Prem.

CePaL
Ahorn
Prem.

CePaL
CePaL
Weiß Strukt. šedý
Prem.
Prem.

CePaL
buk
Prem.

CePaL
javor
Gold

St

an

da

rd

ní

dv

eř

e
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CePaL
bříza

CePaL
Wenge

CePaL
olše

Resopal
0,8 mm

bezpolodrážkové elementy
Linearita kombinovatelná s
elegancí.

protiplech

GARANTs bezpolodrážkové
D etail

elementy s rovnou nebo bombírovanou obložkou mají své

TECTUS
TE 310/3D

zvláštní kouzlo.

D etail
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roh zárubní

D etail

COMO CKL 4/2
bílý lak
rám s členící mřížkou SP 5/2
bez vrtu pro klíčovou dírku

be
zp
ol
od
rá
žk

AURA 210, CePaL javor Premium
prosklení „Linear“
bez vrtu pro klíčovou dírku

ov
é
el
em

P ovrchov é ú prav y (Pozor: Ne všechny modely jsou k dostání ve všech povrchových

en
ty

javor

buk

bílý lak
Spezial

CePaL
javor Prem.

CePaL
buk Prem.

standardní dveře s 4 lizénami
bílý lak
bez vrtu pro klíčovou dírku

Přehled zárubní

Standardní zárubně s rovnou
55mm obložkou
D etail

standardní dveře s oblou hranou

standardní dveřes oblou hranou

Standardní zárubně s rovnou

Standardní zárubně s rovnou

55mm obložkou

75mm obložkou
D etail

D etail

Standardní zárubně s oblou
60mm obložkou
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D etail

standardní dveře s oblou hranou

standardní dveře s oblou hranou

Standardní zárubně s bombíro-

Standardní zárubně s profilovanou

Standardní zárubně s bombírovanou

vanou 75mm obložkou

75mm obložkou

75mm obložkou

D etail

D etail

D etail

Standardní zárubně s profilovanou 75mm obložkou
D etail

bn

ě

standardní dveřes oblou hranou

ru

Standardní zárubně s oblou

Zá

60mm obložkou
D etail

Funkční dveře
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Fu
nk

Designové dveře AURA 110 jako funkční dveře v buku (kouřová ochrana, zvuková izolace, klimakategorie III)

čn
í
dv
eř
e

povrchov é ú prav y
javor

buke

dub světlý jasan přírodní
jasan bílý

Limba

Limba
připravená kMacore
nátěru

Sapeli
bílý dub
Mahagoni přírodní

bílý dub
Trend

Hafa
Dekor
Dekor
Dekor
základní nátěr
Esche weiß Dekor javobuk
Buche exkl. dub svetlý

Funkční dveře
GARANT Vám nabízí jako prodejce úplného sortimentu celou paletu funkčních
dveří: zvukovou izolaci, klimakategorie,
bezpečnost, kouřovou a protipožární
ochranu.

Velmi široké spektrum
s individuálními řešeními –
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Fu

nk

čn

í

dv

eř

e

nechte si poradit!

bílý lak

CePaL
javor
exkl.

CePaL
buk
exkl.

CePaL
jasan bílý

CePaL
bílý

CePaL
třešeň
Prem.

CePaL
javor
Prem.

CePaL
CePaL
bílá struktura. šedá
Prem.
Prem.

CePaL
buk
Prem.

CePaL
javor
Gold

CePaL
bříza

CePaL
Wenge

CePaL
olše

Resopal
0,8 mm

Kování pro posuvné dveře „SEROFI“
Aluminiové kování pro posuvné dveře
Nové hliníkové dveřní kování pro dřevěné a celoskleněnné posuvné
dveře

Vzhled
Jasná forma a útlá konstrukce kování na posuvné dveře firmy GARANT dělají z posuvných dveří něco výjimečného.
Je jedno jestli celoskleněné nebo dřevěné dveře, moderní
a vysoce kvalitní stavební části z aluminia umožňují atraktivní design vnitřních dveří – zkráceně, vydařená symbioza
designu, funkce a materiálu.
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Technik

Zvláštnosti

Promyšlený způsob fungování kování u posuvných
dveří GARANT zaryčuje:
• obzvlášť úzká konstrukce
• funkční elementy skryté Laufprofil
• pohyb dveří bez kývání
• ochrana před nečistotou a dlouhou životnost

kolejnicové prove-

tiché posouvání s

velmi stabilní

dení pro posuvné

minimální spárou

připevnění ke zdi,

dveře s výřezem pro

funkční elementy

sklo

skryty v kolejnici

SE
RO
FI

Dveře jsou tedy víc než jen funkční prvky.

aTs
esc
i hv

Dveře otevírají perspektivy pro nové nápady.

M

Dveře tvoří místnosti. Dveře nabízí ochranu.

nt üi

kr e

n

Technik

Technik
standardní dveřer
středová

s oblou hranou

výplň„papírová

středová výplň

voština“

standardní dveřer
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standardní dveře

„papírová voština“

standardní dveře

středová

s oblou hranou

výplň„odlehčená

středová výplň

DTD“

„odlehčená DTD“

standardní dveřer

standardní dveře

středová

s oblou hranou

výplň„trubicová

středová výplň

DTD“

standardní dveře

„trubicová DTD“

standardní dveře

středová

s oblou hranou

výplň„výřez pro

středová výplň

sklo“

standardní dveřer

„výřez pro sklo“

standardní dveře

středová výplň

s oblou hranou

„plná DTD 1 vrstvá“

středová výplň
„plná DTD 1 vrstvá“

Te
ch
ni
k

Technik
Zámky

Těsnění

57

snižovatelné podlažní tesnění

BB zámek pro obyč.klíč

PZ zámek cylindric.vložka

WC mezibytový zámek

V 0020 / V 3400 WF

kombinace pantů

kombinace pantů

pro dřevěné zárubně

V 0026 WF / V 4400 WF

V 0026 WF / V 8000 WF

pro dřevěné zárubně

pro ocelové zárubně

Te

kombinace pantů

ch

ni

k

Panty

Povrchové úpravy
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javor

buk

dub světlý

jasan přírodní

jasan bílý

Limba

Limba připravena pro
nátěr

Macore

Sapeli Mahagoni

dub bílý přírodní

dub bílýTrend

Hafa základní nátěr

bílý lak

masív javor

masív buk

masív dub

po
vr
ch

Dřevo je přírodní produkt. Rozdíly v barvě, struktuře jako i úkazy podmíněné růstem

ov

spočívají v jedinečnosti materiálu. Odlišnosti podmíněné přírodou nejsou důvodem k

é
úp

pozastavení, nýbrž důkazem použití vysoce jakostních materiálů.

ra
vy

Povrchové úpravy

Dekor javor exklusiv

Dekor buk exklusiv

Dekor dub světlý

Dekor jasan bílý

CePaLjavor exklusiv

CePaL buk exklusiv

CePaL jasan bílý

CePaL bílý

CePaL třešeň Premium

CePaLbílá struktura Premium

CePaLšedý Premium

CePaL dub Premium

CePaL javor Gold

CePaLjavor Premium

CePaL Wenge

CePaL olše

CePaL bříza
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po

vr

ch

ov

é

úp

ra

vy

Příklady Resopal 0,8 mm

Skla

60
Float

Mastercarre

Masterpoint

Chinchilla weiSS

Silvit 178 bronce

Silvit 178 weiSS

Ornament 523 weiSS

Gothik weiSS

Satinato

Trio

Pavé

Seidenmatt negativ

sk
la

Skla

61

Design 21a

Linear

Design 21b

Line

Design 1a

Design Riva positiv

Design Riva negativ

Design 1c

la

Design 4a

Linux

sk

Seidenmatt positiv

Vysvětlivky
AMERA: AMERA je název designových dveří firmy GARANT. Jsou vybaveny jak obkladovými rámy a rámy
s výplní tak i skleněnými výplněmi
a obzvláště kvalitní.
Zasouvací těsnění: mechanika
těsnění, která namontovaná naspod
dveřního křídla spolu s práhem
zlepšuje zvukovou izolaci dveří.
Obkladový rám: zvyšuje hodnotu
dveří. Obkladové rámy jsou profilované lišty, které jsou nanášeny jako
stylové nebo designové elementy na
dveř. křídla.
AURA: AURAje název designových
dveří firmy GARANT. AURA-dveře
existují příčně dýhované a prosklené. Hrany dveřního křídla jsou na
straně a nahoře vybaveny zaobleným
profilem.
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Pant: je „stěžej“ dveří, spojuje tedy
otáčivě dveř. křídlo se zárubní. Skláda se z vrchního a spodního dílu
pantu. Spodní díl je upevněn v ložisku
na zárubni.
Směrné rozměry: měřící jednotka
ve stavební oblasti,která je určena
násobkem osminy metru (12,5 cm).
Všechny míry na stavbě vyplývají ze směrného rozměru, i velikost
dveří.
Obložková lišta: dodatečné, profilované lišty uzávěru ve zdi na zárubni,
které zvyšují hodnotu dveří.
Kování: jako kování označujeme
fumkční prvky dveří jako panty, zámek nebo závora.

Objednávající rozměr: dveře se objednávají podle šířky a výšky dveř.
křídla a tloušťky zdi. Standardní míry
dveří se orientují podle směrných
rozměrů. Standardní zárubně od
firmy GARANT připouští regulaci
šíře zdi od -5 do +15 mm.
Obložková zárubeň: je speciální
zárubeň k renovaci typové bytové
výstavby. Vedle obložkové zárubně
pro vnitřní dveře je k dostání i varianta zabraňující vloupání pro bytové
uzavírací dveře.
Podlažní těsnění: vedle zasouvacího
těsnění může být zapuštěno do dveří
i snižovatelné podlažní těsnění. To
je montováno naspodu dveř. křídla
a snižuje se při zavírání automaticky.
Práh: používá se společně s zasouvacím nebo práhovým těsněním a
jsou montovány k podlaze.
CePaL: CPL je umělohmotná povrchová úprava se zvláštními ochrannými
vlastnostmi. Laminat nabízí vysokou odlnost vůči mechanickému
namáhání (oděry a šrámy). Díky
speciálnímu pojení je necitlivý vůči
vlivům vlhkosti a/nebo horka. Je
stálý na světle a obstojí dokonce
v kontaktu se slabými kyselinami,
louhy a rozpouštědly.
Dekor: Dekory jsou přrozené imitace
dřeva z kvalitních umělých folií.
Dvojitá polodrážka: přídatná koncová hrana na dveř. křídle a zárubni. Dvojitý falc se používá u dveří
s 67 mm . Díky dvojitému těsnění
se zlepší hodnota zvukové izolace
dveř. křídla.
Směr otáčení: definice směru otáčení
dveří je stanovená normou DIN.Je
důležitá pro objednávku

Rozeta: Obecně známé jak klika.
Jsou k dostání v mnoha provedeních
a materiálech a můžou tak určovat
charakter dveří.
Průchozí zárubně: obložení
průchodůbez zavěšených dveř. křídel
nebo při použití posuvných dveří.
Průchozí zárubně nemají žádné
těsnění a kování.
Dýha z pravého dřeva
je druh povrchové úpravy a skládá
se z vrstvy pravého dřeva. Dýhované
dveře jsou zpravidla lakovány.
Dveře zabraňující vloupání: mají
zvláštní konstrukci dveř. křídla. Dveře
a zárubně jsou vybaveny speciálním
kováním. Podle kategorie odolnosti
je tak na určitou dobu zabráněno
násilnému vniknutí. Takové dveře se
nasazují např. pro vchody do bytů
nebo v budovách s kancelářemi.
1bodové uzamknutí: Standardní
způsob uzavření standardních dveří.
Zamyká se jen na jednom místě nad
zámkem dveří a protiplechem.
Jednotabulové bezpečnostní sklo:
speciálně zpracované sklo, které je
v porovnání s normálním sklem v
okně elastické, odolné proti úderu a
teplotě. Při rozbití se rozpadne umělě
vytvořeným vnitřním napětím na
malé části s tupými hranami. Proto
je nebezpečí zranění velmi nízké.
ERFURT: stylové dveře ERFURT jsou
opatřeny profilovanými obkladovými
rámy a kazetami.
Fasetovéprosklení: je hodnotné
prosklení,při kterém jsou tabule skla
broušeny jednostranně ostře.
Střelka: západka je část uzavíracího
mechanismu zámku. Aktivuje se klikou a drží dveře zavřené.
Polodrážka: popisuje provedení hrany dveř. křídla.
Drážková obložka: falcové obložení
je viditelná část zárubně u zavřených
dveří, pozorováno ze strany pantu.

vy

Drážkové těsnění: je gumový těsnící
profil v dveřním přehybu, používá se
např. u některých funkčních dveří.

sv
ět
li
vk
y

Vlys: rozlišuje se mezi vodorovným
a svislým vlysem u stylových dveří
a dveří s výplněmi.

Výplń: jsou zapuštěné plošné prvky popř. vyplnění mezi rámy.Výpně
se skládají mezi jinými z plného
dřeva, překližky, dřevotřísky,skla atd.
(např. stylové dveřer WEIMAR). Tím
se dosáhne markantního rozvržení
plochy.
Rámy s výplní: jsou profilované rámové lišty, kterými jsou lemovány výplně
dveřního křídla např. u stylových
dveří WEIMAR.
Funkční dveře: mají díky svému speciálnímu vybavení vylepšené vlastnosti. Nabízí např. vyšší ochranu
proti hluku, kouři, vloupání nebo
klimatickým změnám. Dosáhne se
toho pozměněnou strukturou dveří
a zvláštním kováním.
Dveřní rám-futra: jiné označení pro
zárubně.
Futterbrett: je část zárubně. Podle
šířky rámové desky se hodí odpovídající zárubeň k různě tloušťce zdi.
Protisměrná drážka: Speciální
provední hrany na pevném křídle
dvoukřídlých dveří.
Pohyblivé dveřní křídlo: je dveř. křídlo
dvoukřídlých dveří, které se otevírá
první. Na něm se nachází zámek a
rozetové kování
Do objektových uzávěrů: popisuje
výšku ke stropu
Zasklívací lišty: jsou profilované
lišty,kterými se upevňují skla do
výřezu.
GOTHA: stylové dveře GOTHA jsou
opatřeny zaoblenými obkladovými
rámy a kazetami.

Vysvětlivky
JENA: st ylové dveře JENA
jsou opatřeny oboustrannými
naznačenými výplněmi zpracovanými profilovanými rámy.
Klenba: rozlišuje se mezi přímou
klenbou a vrchním rámovým dílem.
Ty jsou částí objemového dílu
zárubně a představují konstruktivní spojení mezi schůdnou částí
a pevným bočním dílem a/nebo
nadsvětlíkem
Provedení hran: popisuje tvar hran
dveř. křídla. GARANT nabízí rovné
a zaoblené profilování.
Klimakategorie: Podle svého chování při hydrotermické zátěži se
doporučují vnitřní dveře ze dřeva
nebo dřev. materiálů pro různé kategorie klimatického namáhání, které zohledňujé pozdější účel použití
dveř. křídel.Rozdílné požadavky jsou
popsány ve třech klimakategoriích.
Váš prodejce Vám rád poradí.
Záhlaví: je vrchní, vodorovný díl
zárubně.
Umělohmotná hrana: u dveří s
určitými povrchy, např. bílý lak, Dekor nebo CePaL, jsou hrany dveř.
křídla provedeny v umělé hmotě.
U dýhovaných dveří jsou jen horní
hrany dveř. křídla z umělé hmoty.
Podélné hrany jsou dýhované.
Výřez pro sklo: výřez v dveř. křídle,
který je doplněn celoplošnými nebo
členěnými skly. Ideální pro místnosti bez vlastních oken, k zajištění
denního světla.
Vícebodové uzamknutí: dodatečně k
jednoduchému uzamknutí nad hlavním zámkem se zamykají dveře nad
dalšími protiplechy a uzávěry nad
a pod hlavním zámkem. Centrálně
od hlavního zámku se uvede v
činnost.
Standardní dveře: jako standardní
dveře označujeme všechny základní
typy bez speciálních konstrukčních
zvláštností nebo opracování.

Vrchní pevný díl: je plošný prvek
konstrukce do objektových uzávěrů
nacházející se nad dveř. křídlem.
Povrchové úpravy: povrchy dveří a
zárubní se mohou skládat z lakované dýhy,
dekoru, různých umělohmotných
úprav nebo laku(bílý).
Světlík: je skleněná část nacházející
se nad dveř. křídlem do objektových
uzávěrů popř. pro zádveří.

Posuvné dveře: posouvají se při otevírání paralelně ke zdi. Rozlišuje se
mezi konstrucemi posuvnými na
stěnu a posuvnými do stavebního
otvoru. Posuvné dveře mohou být
jedno křídlé nebo dvoukřídlé.
Protiplech: kovový plech ve výši
zámku na zárubni,který obsahuje
odpovídající otvory pro střelku a
závorový klíč.

Struktura dveř. křídla: popisuje různé
konstrukce dveřního křídla.
Dveře: skládají se z dveřního křídla
a zárubně.
Plná DTD: Nejdůležitější materiál
desky pro výrobu dveří a zárubní.
Plné desky se skládají z mechanicky
rozdrcených dřev. třísek, které jsou
překliženy a stlačeny pod velkým
tlakem do desek různé šířky a hustoty.

Vrchní rámový díl: jiné označení pro
záhlaví.

Zavírací vlečný regulátor: je mechanika, která zajišťuje, že pevné křídlo
zůstává pořád před pohyblivým
zavřené.

Kouřotěsné dveře: jsou vždy samozavírací a mají v yabudovaném
stavu zamezovatt přistupu kouři.
Konstrukce a technika kování jsou
k tomu přizpůsobeny.

Zámek: kování k uzavíraní dveří.
Rozlišujeme 3 typy zámků: BB(zub.
klíč), PZ (profilovaný bezpečnostní
klíč) a WC-zámek (pevný klíč,
čtyřhranný kolík).

WEIMAR: stylové dveře WEIMAR
jsou opatřeny výplněmi a rámy s
výplněmi.

Resopal: název výrobce laminátových desek. GARANT zpracovává
tyto desky např. při výrobě funkčních
dveří.

Bezpečnostní dveře: jiné označení
pro dveře zabraňující vloupání.

Element pro zádveří konstrukce zárubní s jednou nebo dvěma
pevnými bočními částmi popř. s
nadsvětlíkem.

Závora: je část zámku, která
blokuje„ukončení“ dveří. Druhý
význam popisuje jednotlivé dřevěné
díly pro rámovou konstrukci dveř.
křídla.
Trubicová DTD: je dřevotřísková deska s trubkami, která se používá třeba
jako středová výplň dveří.
Odlehčená DTD: jsou to trubicové dřevotřískové desky řezané do
přepážek (pásů) která se používá
třeba jako středová výplň dveří.
Půlkruhový oblouk: dveře, které
jsou nahoře konstruované do polokruhu.
Zárubně s oblou hranou: konstrukce s zaobleným rámem a oblými
obklady.
Oblý profill: je jedno ze dvou provedení dveří GARANT.
Zvukově izolační dveře: zabraňují
šíření hluku díky své zvláštní konstrukci dveř. křídla a vybavením např.
s podlažním a částečně drážkovým
těsněním.

Rám s členící mřížkou: lištový rám
ve výřezech pro sklo u dveří. Pomocí
horizontálně a/nebo vertikálně
řazených lišt je skleněná plocha
rozdělena do malých polí.
Stlačený oblouk: dveře, jejichž uzávěr
tvoří kruhová výseč nahoru.
Pevné dveřní křídlo: je to dveřní křídlo
dvoukřídlých dveří, které se otevírá
jako druhé. Pro normální použití
zůstává většinou zavřené.
Stylové dveře: jsou dveře s nadsazenýma kazetama a/nebo
vsazenými výplněmi. GARANT vyrábí 4 základní modely ERFURT,
GOTHA, JENA a WEIMAR.
čelní štítek: je to při otevřených
dveřích viditelná kovová plocha,která
lemuje závoru a západku.
Do bytový ch uzávěrů: je to výška otvoru do zdi pro standardní dveře.
Dveřní křídlo: pohyblivá část dveří,
která umožňuje nebo zabraňuje
př ístup do místnosti. Často
označována jednoduše jako dveře.

Papírová voština: speciální středová
výplň dveří pro jednoduché konstrukce dveřních křídel.

Zárubně: konstrukce označována
také jako futra, která obkládají
průchod ve zdi a slouží k zachycení
dveří.
Obložkový rám: je část zárubně
odvrácen k pantům, který zakrývá
montážní spáru mezi rámem a
stěnou.
Dvoukřídlé dveře: dveře s dvěmi
křídly: jedním pohyblivým a jedním
pevným. Používá se při širokých otvorech ve zdi.
Cylindr:: jako součást zámku u
dveří slouží k jejich bepečnému
uzavření.
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