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Materiály dveří a zárubní
Firma ALBO® nabízí dvě základní provedení interiérových dveří a zárubní:
• dveře a zárubně dýhované
• dveře a zárubně v barevném provedení

Dveře a zárubně dýhované

Dveře a zárubně v barevném provedení

Dýha je čistě přírodní materiál. Všechny viditelné
plochy dveří a zárubní olepeny přírodní dýhou.

– dle stupnice RAL
Všechny viditelné plochy dveří a zárubní opatřeny

Kvalita a odolnost povrchu je dána technologií
čtyřnásobného lakování, které se používá

barevným nástřikem.

například i na podlahy.

Povrchová úprava polyuretanovými barvami:

Povrchová úprava polyuretanovým lakem:

- provedení hladké - základní
- barva na otevřený pór - provedení na dýze
- volba stupně lesku

- transparentní
- moření, bělení
- volba stupně lesku

Dřeviny

wenge

palisandr

ořech

zebrano

oliva

macassar

Provedení dveří a zárubní
Vyrábíme nejen normalizovaná provedení dveří a zárubní, ale i atypická provedení dveří na míru
- např. vysoké dveře, dveře ve stěně atd.

Dveře a zárubně otočné
– jednokřídlé a dvoukřídlé
- s polodrážkou - falcové
- bez polodrážky - bezfalcové
- bez polodrážky - bezfalcové typ KT

Jednokřídlé
- levé
- pravé

Dvoukřídlé
- levé
- pravé

Dveře a zárubně posuvné
– jednokřídlé, dvoukřídlé, popř. vícekřídlé
- posuvné po stěně
- posuvné mezi stěnami
- posuvné do pouzdra

Posuvné po stěně

Posuvné mezi stěnami

Posuvné do pouzdra
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Obložkové zárubně
- osazené jednostranně přes stěnu
- osazené do chodby
- v líci se stěnou s použitím omítací zárubně

Osazení klasické
nabízí široké uplatnění - zárubně a dveře falcové,
bezfalcové, posuvné, skládací a další.

Osazení přes stěnu

V líci se stěnou

Osazení Strahov
estetické provedení určené především
pro bezfalcové dveře. Toto provedení klade
velké požadavky na stavební připravenost.
obložka pantová

Osazení přes stěnu

V líci se stěnou

Osazení KT
nabízí technické řešení bezfalcových dveří
a zárubní otvíraných dovnitř. V případě osazení
přes stěnu je požadován větší stavební otvor.

Osazení přes stěnu

V líci se stěnou

Celoskleněné dveře
V moderním interiéru se stále více uplatňuje sklo.
Jako skleněné dveře se používají skla tvrzená - v pecích kalená
- tloušťky 8, 10 a 12 mm

Zasklení dveří
V moderním interiéru se stále více uplatňuje sklo.
Jako skleněné dveře se používají skla tvrzená
- v pecích kalená
- tlouštěk 8, 10 a 12 mm

Kování dveří
Pro skleněné dveře používáme širokou škálu pantů, zámků,
klik, kolejnic a pojezdů nejběžnější v provedení eloxovaný hliník
a imitace nerez.
Výběr kování má vliv na objednávku skel. Jednotlivá kování mají
specifické požadavky na vrtání a frézování skel před kalením.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®

Modelová řada dveří

Elegance

Dveře Elegance jsou základním dlouhodobě oblíbeným typem dveří.
Nabízí jednoduchý elegantní vzhled, jak použitím dýhové sesazenky tak i tvarem prosklení.
Specifikace modelové řady
- svisle orientovaná dýhová sesazenka
- zasklívací lišta rustikální - FR
- zasklívací lišta hladká - RU

Modelová řada dveří Elegance

Elegance 10

Elegance 20S

Elegance 30SL9

Typy dveří modelové řady ELEGANCE
10

20S

30S

20SL

30SL

30SL9
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®
Dveře dýhované, dýha buk, typ Quatro 3 s atypovými výřezy,
zasklívací lišta RU, sklo satinato bílé.

Modelová řada dveří

Quatro

Dveře Quatro se vyznačují svislou dýhovou sesazenkou a využitím různých typů
jednoduchých pravoúhlých výplní.
Vhodné využití skleněných či plných výplní elegantně a účelně dokreslí jakýkoliv interiér.
Specifikace modelové řady
- průběžně svislá dýhová sesazenka
- zasklívací lišta hladká - RU

Modelová řada dveří Quatro

Quatro 01

Quatro 05

Quatro 07

Typy dveří modelové řady Quatro
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®
Dveře dýhované, dýha třešeň, typ Intarzie 50

Modelová řada dveří

Intarzie

Dveře Intarzie se vyznačují sesazením dýhy v kombinacích svislých
a vodorovných ploch a tímto výrazně oživí jednoduché provedení dveří a zvýrazní
kresbu použité dřeviny.
Dveře vytvoří s interiérem nadčasovou a elegantní kombinaci.
Specifikace modelové řady
- dýhová sesazenky kombinované, svisle a vodorovně
- zasklívací lišta hladká - RU

Modelová řada dveří Intarzie

Intarzie 30S

Intarzie 80S

Intarzie 90

Typy dveří modelové řady Intarzie
Typ 10

Typ 10S

Typ 30S

Typ 40

Typ 40S

Typ 44S

Typ 50

Typ 50S

Typ 53S

Typ 54S

Typ 60

Typ 60S

Typ 70

Typ 72S

Typ 80

Typ 80S

Typ 84S

Typ 90

Typ 90S

Typ 94S
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®
Dveře dýhované, dýha buk, typ Quatro 3 s atypovými výřezy,
zasklívací lišta RU, sklo satinato bílé.

Modelová řada dveří

Band

Dveře Band se vyznačují využitím různě orientované kresby základní dřeviny
zdůrazněné jemným proužkem v doplňkové dřevině.
Tyto dveře jsou ideálním řešením pro zdůraznění moderního stylu a odvážného designu.
Specifikace modelové řady
- dýhová sesazenka průběžná, vodorovná - široký pás svisle + tenké pásky šířky 10 mm
- zasklívací lišta hladká - RU

Modelová řada dveří Band

Band 10

Band 30S

Band 60S

Typy dveří modelové řady Band
Typ 10

Typ 10S

Typ 30S

Typ 40

Typ 40S

Typ 50

Typ 50S

Typ 60

Typ 60S
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®
popisek

Modelová řada dveří

Optimal

Dveře Optimal jsou typově rozšířenou řadou dveří Elegance s použitím
rámové sesazenky.
Použití nalepovacích nebo zasklívacích rámečků zvýrazňuje členění jednotlivých dveří.
Jsou vhodné jak do moderního tak i klasického interiérů.
Specifikace modelové řady
- dýhová sesazenka rámová
- zasklívací lišta FR
- zasklívací lišta P

Modelová řada dveří Optimal

Optimal 2S II

Optimal 3S VII

Optimal 2

Typy dveří modelové řady Optimal
Typ 2

Typ 2S

Typ 2S9

Typ 2S II

Typ 2S III

Typ 2S IV

Typ 3

Typ 3S

Typ 3S9

Typ 3S V

Typ 3S VI Typ 3S VII
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®
Dveře dýhované, dýha buk, typ Albo3SVI, sklo činčila čirá.

Modelová řada dveří

Albo

Dveře Albo nabízejí klasické tvary s jemným obloukem.
Členění dveří je zdůrazněno rámovou sesazenkou v kombinaci s nalepovacími a zasklívacími
rámečky. Dveře jsou vhodné především pro klasický interiér a uspokojí i náročného zákazníka.
Specifikace modelové řady
- dýhová sesazenka rámová
- zasklívací lišta FR
- zasklívací lišta P

Modelová řada dveří Albo

Albo 3

Albo 2S IV

Albo 3S9

Typy dveří modelové řady Albo
Typ 2

Typ 2S

Typ 2S9

Typ 2S II

Typ 2S III

Typ 2S IV Typ 3

Typ 3S

Typ 3S9

Typ 3S V

Typ 3S VI Typ 3S VII
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INTERIÉROVÉ DVEŘE
A ZÁRUBNĚ ALBO®
Dveře

Modelová řada dveří

Harmony

Dveře Harmony nabízí zákazníkům moderní, ladné tvary a čisté línie pro dokonalé
dotvoření současného interiéru.
Díky pravoúhlým tvarům a ostrým hranám jsou ideálním výrobkem pro bezfalcové provedení.
Specifikace modelové řady
- dýhová sesazenka průběžně svislá
- dýhovaná nebo skleněná výplň (sklo tvrzené tl. 8 mm)
Horizontální řez dveřmi typ 1 S

Modelová řada dveří Harmony

Harmony 1S

Harmony 3

Harmony 4S

Typy dveří modelové řady Harmony
Typ 1

Typ 1S

Typ 2

Typ 2S

Typ 3

Typ 3S

Typ 4

Typ 4S
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www.albo.cz

Výroba a obchodní oddělení
ALBOR - OSEK NAD BEČVOU
751 22 Osek nad Bečvou 95
tel.:
581 793 091, 581 702 544
fax:
581 702 580
GSM brána: 603 254 643, 731 188 331
e-mail:
albo@albo.cz
internet:
www.albo.cz

