
VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVE�E

s p�ekrytou výplní

Kvalitní � eské výrobky na míru



VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVE�E S P�EKRYTOU VÝPLNÍ
Hliníkové vchodové dve�e KRU� ÍK s p�ekrytý-

mi výpln� mi jsou nejmodern� j�ím a nejluxus-

n� j�ím typem vchodových dve�í. Vyzna�ují se

vynikajícím pom� rem cena/u�itná hodnota.

Díky masivnímu hliníkovému rámu s p�eru�e-

ným tepelným mostem a kvalitní hliníkové vý-

plni s XPS jádrem mají skv� lé tepeln� -izola�ní

vlastnosti a vysokou mechanickou odolnost.

Hliníkové provedení rámu i výpln� zaru�uje

dlouhou �ivotnost dve�í, která se po� ítá v de-

sítkách let.

V�echny typy na�ich celohliníkových dve�í si

m��ete vybrat v provedení s jednostranným

nebo i oboustranným p�ekrytím rámu k�ídla.

Rovn� � nabídka barev je velmi �iroká, ji� v zá-

kladním provedení nabízíme libovolnou barvu

dle vzorníku RAL st�íkanou oboustrann� bez

p�íplatku (krom� metalických barev). Za p�í-

platek mohou být dve�e lakovány speciální

prá�kovou barvou Decoral.

V základní cen� je v�dy obsa�en t�íbodový zá-

mek a v p�ípad� provedení s prosklením i izo-

la�ní trojsklo nebo � ty�sklo. V p�ípad� po�ko-

zení nebo rozbití skla je u v�ech na�ich dve�í

mo�no prosklení vym� nit.

Stejn� jako v�echny ostatní výrobky spole� -

nosti KRU� ÍK s.r.o. i vchodové hliníkové dve�e

s p�ekrytými výpln� mi vyrábíme v�dy p�esn�

na míru, ve vysokém standardu kvality, p�es-

n� podle p�ání zákazníka a za rozumnou ce-

nu.

Jednostrann� p�ekrytá

výpl	, tlou�
 ka 53 mm.

U = od 1,2 W/m Kd

2

Oboustrann� p�ekrytá

výpl	, tlou�
 ka 75 mm.

U = od 1,0 W/m Kd

2

53 mm
75 mm



KOMFORT BEZBE�NOST

DESIGN KVALITA



KR001

KR002

exteriér

barva - decoral rovere

ráme�ky - hliník brus

zasklení - trojsklo matelux

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral rovere

hladká s p�ekrývajícími ráme�ky - hliník brus

exteriér

barva - RAL9007

interiér

barva - RAL9007



KR003

KR004

exteriér

barva - decoral m� �

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral m� �

hladká s p�ekrývajícími ráme�ky

exteriér

barva - RAL9016 a RAL7040

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

interiér

barva - RAL9016

hladká s p�ekrývajícím ráme�kem





KR005

KR006

exteriér

barva - RAL6005

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

interiér

barva - RAL6005

hladká s p�ekrývajícím ráme�kem

exteriér

barva - RAL7016

zasklení - trojsklo matelux

ráme�ek - hliník brus

interiér

barva - RAL7016

hladká s p�ekrývajícím ráme�kem - hliník brus



KR007

KR008

exteriér

barva - RAL1015

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

- pásky - decoral wenge

interiér

barva - RAL1015

hladká s p�ekrývajícími ráme�ky

exteriér

barva - RAL5014

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

interiér

barva - RAL5014

hladká s p�ekrývajícími ráme�ky





KR009

KR010

exteriér

barva - RAL9016

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

- pásek - decoral mahagon

interiér

barva - RAL9016

hladká

exteriér

barva - decoral zebrano

zasklení - trojsklo matelux

ráme�ek - hliník brus

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral zebrano

hladká



KR011

KR012

exteriér

barva - RAL7040 a RAL9016

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

interiér

barva - RAL7040

hladká s p�ekrývajícím ráme�kem

exteriér

barva - decoral jilm

design - drá�ka

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral jilm

hladká





KR013

exteriér

barva - RAL3004

zasklení - trojsklo matelux

design - drá�ka

interiér

barva - RAL3004

hladká s p�ekrývajícími ráme�ky

BO�NÍ SV�TLÍK

exteriér

barva - RAL9007

zasklení - trojsklo matelux

interiér

barva - RAL9007



Profilový systém Cortizo - �ada profil� Millennium Plus s

p�eru�eným tepelným mostem. Tlou�
 ka profilu 70 mm,

dv� t� sn� ní mezi rámem a k�ídlem dve�í.

Dve�ní k�ídlo je jednostrann� nebo oboustrann� p�ekryto

hliníkovou deskou o tlou�
 ce 2 a� 3 mm.
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V p�ípad� prosv� tlení dve�í se pou�ívá troj nebo � ty�sklo v

závislosti na tlou�
 ce pou�ité výpln� . Na výb� r je z mnoha

design� skel a tvar� samotného prosv� tlení.

1. se�izovací 2-k�idélkový pant (jednostrann� p�ekrytá výpl	)

2. se�izovací vále� kový pant (oboustrann� p�ekrytá výpl	)

3. klika chrom

4. klika starobronz

5. klika nikl

6. koule starobronz
1. 2.

6.3. 4. 5.

Pro zvý�ení bezpe�nosti jsou v�echny na�e dve�e vybave-

ny minimáln� 3-bodovým kombi zámkem, bezp. t�ída RC2

(hák + kolík).

Bezpe�nostní vlo�ka zámku - na výb� r z mnoha bezpe� -

nostních skupin. Dve�e m��ou být vybaveny r�znými typy

a designy dve�ního kování.

V p�ípad� dve�í otevíravých dovnit� jsou pou�ity 2-k�idél-

kové panty se�iditelné ve t�ech osách. P�i dve�ích otevíra-

vých ven mohou být pou�ity vále� kové se�izovací panty.

Spodní prahový profil s p�eru�eným tepelným mostem.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY DECORAL

ZASKLENÍ

1. karbon

2. m� 

3. wenge

4. rovere

5. radica di noce

6. nussbaum

7. zebrano

8. rustik

9. golden classic

10. zlatý dub

11. mahagon p

12. mahagon

13. o�ech

14. ol�e

15. jilm

16. douglas g8

17. douglas n8

18. ka�tan

19. tanne hell

20. javor

1. dve�ní madlo s

úkosem, povrch

brou�ený nerez

2. zámek s vlo�kou

3. 3-bodový zámek

(hák)

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

2. 3.

1.

trojsklo 4-18-4-18-4

(� iré-matelux-� iré)

� ty�sklo 4-18-4-18-4-18-4

(� iré-matelux-matelux-� iré)



WWW.KRUZIK.CZ

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

POBO�KA PRAHA

Herbenova 38

102 00 Praha 10 Hostiva�

tel.: +420 267 710 901

fax: +420 267 710 696

e-mail: praha@kruzik.cz

CENTRÁLA KROM�� Í�

Veleslavínova 2357

767 01 Krom� �í�

tel.: +420 800 100 231

tel.: +420 573 336 233

fax: +420 573 343 582

e-mail: kruzik@kruzik.cz

KRUZIK UKRAINE

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3

Mukachevo 89622

tel.: +38 0964585699

tel.: +38 0505235969

e-mail: kruzik@kruzik.com.ua

www: www.kruzik.com.ua

D�VOD�
PRO� DVE�E KRU� ÍK

Moderní a luxusní design.

Hliníkové výpln� s jednostranným
i oboustranným p�ekrytím.

Libovolná barva dle vzorníku RAL oboustrann�
(krom� metalických barev) bez p�íplatku-.

Pevnost, dlouhá �ivotnost a snadná údr�ba.

Výroba v�dy p�esn� na míru.

V�dy nejmén� izola�ní trojsklo a mo�nost
vým� ny po�kozeného prosklení.

T�íbodový zámek bez p�íplatku.

�iroká nabídka prosklení, klik, madel
a dal�ího p�íslu�enství.

Vynikající pom� r ceny a kvality v�ech
na�ich výrobk�.
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Výborné tepeln� -izola�ní vlastnosti.

V�echna vyobrazení  a barvy jsou pouze ilustrativní.
Za chyby tisku neru� íme.
Výrobce si vyhrazuje právo na zm� ny v sortimentu bez p�edchozího upozorn� ní.


