


Firma vznikla v roce 1991. Naším hlavním programem je výroba masivních dveří a zárubní.

Špičkové výrobní zařízení a dokonalá německá technologie zaručují nadstandardní kvalitu našich výrobků.

Nabízíme přes 340 základních typů dveří ve všech jehličnatých a listnatých dřevinách ve 24 povrchových 

úpravách standardně. Vyrábíme ekologicky čisté produkty. Povrchovou úpravu našich výrobků provádíme 

laky na vodních bázích. Do našich dveří používáme značkové kování od německých, rakouských, českých a 

italských výrobců.

Už více jak 25 let máme přes 90 % export do řady zemí jako například Německo, Rakousko, Švýcarsko, 

Dánsko, Holandsko, Rusko. V roce 2012 jsme se rozhodli zaměřit i na tuzemský trh. Proto nyní ak�vně 

budujeme síť obchodních zástupců v regionech České republiky.

Produkci vyrábíme v několika normách - v české, německé, rakouské, švýcarské, holandské a ruské.

Zabýváme se i zakázkovou výrobou, díky tomu Vám můžeme nabídnout dveře přesně podle Vašich 

představ. Zajišťujeme veškeré odborné poradenství a montáž našich výrobků. Záruka na naše výrobky je 

24 měsíců.

V současné době má náš výrobní podnik sídlo v průmyslové zóně 3 km od Pracha�c v jižních Čechách. 
Náš výrobní areál se rozpros�rá na ploše přes 60 000 m².

Využíváme moderní technologie od značkových německých, rakouských a italských výrobců strojů.

383 01 Prachatice

obchod@czechdoor.cz

+420 602 487 064
+420 602 487 074







KONSTRUK�NÍ PRVKY DVE�Í - ZÁRUBNÍ

KONSTRUK�NÍ PRVKY DVE�Í - ZÁMKY A KLIKY



bezsuký smrk, kartá�ovaný, lak Naturasmrk bezsuký, kartá�ovaný, lak Natura



2FH‐LA2 
borovice bezsuká, kartá�ovaná, lak Natura

2FH
borovice bezsuká, kartá�ovaná, lak Natura



3F
borovice bezsuká, kartá�ovaná, mo�ená, transparentní lak borovice sukatá, hladká,  transparentní lak



javor, transparentní lak javor, transparentní lak



smrk bezsuký, hladký, transparentní lak
3FG

javor, hladký, mo�ený, transparentní lak
2FG

smrk sukatý, kartá�ovaný, bílý pigment
2FGS

dub bezsuký, kartá�ovaný, mo�ený, transparentní lak
2FG1

dub bezsuký, kartá�ovaný, mo�ený, transparentní lak
1FG

dub bezsuký, kartá�ovaný, olej
1FGS‐LA1/8



smrk sukatý, kartá�ovaný, lak Exclusiv
(vlo�ené ráme�ky)

2FG‐LA1/4
smrk sukatý, kartá�ovaný, lak Exclusiv
4FG

buk, hladký, mo�ený,  transparení lak
1FGS

mod�ín bezsuký, kartá�ovaný, olej
4FG

ol�e, mo�ená, transparentní lak
(vystouplé ráme�ky)

2FGS‐LA1/6

smrk sukatý, kartá�ovaný, 
transparentní lak

2FG1



dub sukatý, kartá�ovaný, olej
FS4

smrk sukatý, kartá�ovaný, patina slonová kost
4FS‐LA1/4



smrk evropský, bez povrchové úpravy
2FS2

smrk bezsuký, kartá�ovaný, transparentní lak
FS4



smrk bezsuký, kartá�ovaný, bílý pigment, s drá�kami
GFGw-D

mod�ín, kartá�ovaný, transparentní lak, s drá�kami
GFGw-D

dub sukatý, kartá�ovaný, mo�ený, 
transparentní lak

GFw
borovice sukatá, hladká, transparentní lak
GFw

dub sukatý, kartá�ovaný, bílý pigment
GFw



dub sukatý, kartá�ovaný, transparentní lak
GFwGFw‐LA4

smrk sukatý, kartá�ovaný, transparentní lakjádrový buk, hladký, transparentní lak

dub bezsuký, tmav� mo�ený, transparentní laksmrk sukatý, kartá�ovaný, bílý pigmentborovice bezsuká, kartá�ovaná, transparentní lak

GFw

GFsGFs‐LA4 GFs



MDF, bílá barvaMDF, bílá barvaMDF, bílá barva

MDF, bílá barvaMDF, bílá barvaMDF, bílá barva



F4

4FG‐2LA

MDF, bílá barvaMDF, bílá barvaMDF, bílá barva

MDF, bílá barvaMDF, bílá barvaMDF, bílá barva



dub bezsuký, transparentní lak smrk bezsuký, transparentní lak



1FGS 4F
buk, hladký, mo�ený, transparentní lak smrk sukatý, kartá�ovaný, lak Exclusiv



F4-LA4
smrk bezsuký, kartá�ovaný, bílý pigment

smrk sukatý, smrk bezsuký, 
mod�ín bezsuký, borovice 
bezsuká, buk, ol�e, dub sukatý,
dub bezsuký, javor a dal�í d�eviny

D�EVINY:

POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

hladký nebo kartá�ovaný ( ol�e, 
buk a javor nelze kartá�ovat)

transparentní lak, lak Exclusiv, lak 
bílý pigment-extra, bílý pigment-
suchý, mo�idlo (jen na kartá�ovaný 
povrch), patina, olej, vosk, (lak 
Natura a lak Pinie � pouze pro 
borovice)

PROFILACE 
F: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace



1F 1F-LA1 1F-LA1/6 1F-LA1/8 2F

2F-LA2 2FH 2FH-LA2 4F 4F-LA1

1F1 1F1-LA1 1F1-LA2 3F 3F-LA1

1F2-LA1 1F2-LA3 F4 F4-LA3 F4-LA4

F4-70 F4-70-LA4

2F-LA1 2F-LA1/4 2F-LA1/6

4F-LA1/4 4F-LA1/6 4F-LA2

3F-LA2 3F-LA3 1F2

F5 F5-LA3 F5-LA5



smrk bezsuký, kartá�ovaný, patina

smrk sukatý, smrk bezsuký, 
mod�ín bezsuký, borovice 
bezsuká, buk, ol�e, dub sukatý,
dub bezsuký, javor a dal�í d�eviny

D�EVINY:

POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

hladký nebo kartá�ovaný ( ol�e, 
buk a javor nelze kartá�ovat)

transparentní lak, lak Exclusiv, lak 
bílý pigment-extra, bílý pigment-
suchý, mo�idlo (jen na kartá�ovaný 
povrch), patina, olej, vosk, (lak 
Natura a lak Pinie � pouze pro 
borovice)

PROFILACE 
FR: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace



1FR 1FR-LA1 2FRH 2FRH-LA2

3FR 3FR-LA3 FR4 FR4-LA4



2FG-LA1/4 
smrk sukatý, kartá�ovaný, lak Exclusiv (vlo�ené ráme�ky)

smrk sukatý, smrk bezsuký, 
mod�ín bezsuký, borovice 
bezsuká, buk, ol�e, dub sukatý,
dub bezsuký, javor a dal�í d�eviny

D�EVINY:

POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

hladký nebo kartá�ovaný ( ol�e, 
buk a javor nelze kartá�ovat)

transparentní lak, lak Exclusiv, lak 
bílý pigment-extra, bílý pigment-
suchý, mo�idlo (jen na kartá�ovaný 
povrch), patina, olej, vosk, (lak 
Natura a lak Pinie � pouze pro 
borovice)

PROFILACE 
FG, SU: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace



1FG 1FG-LA1 1FG-LA1/6 1FG-LA1/8 1FGS 1FGS-LA1 1FGS-LA1/6 1FGS-LA1/8

2FG 2FG-LA1 2FG-LA1/4 2FG-LA1/6 2FG-LA2 2FGS 2FGS-LA1 2FGS-LA1/4

2FGS-LA1/6 2FG1 2FG1-LA1 2FG1-LA2 2FG1-LA3 4FG 4FG-LA1 4FG-LA1/4

4FG-LA1/6 4FG-LA2 4FG96 4FG96-LA1 4FG96-LA1/4 4FG96-LA1/6 4FG96-LA2

4FG1 4FG1-LA2 4FG1-LA3 2FG2 2FG2-LA1 2FG2-LA3 3FG 3FG-LA2



2FS-LA1/6
smrk sukatý, kartá�ovaný, patina slonová kost RAL 1015

smrk sukatý, smrk bezsuký, 
mod�ín bezsuký, borovice 
bezsuká, buk, ol�e, dub sukatý,
dub bezsuký, javor a dal�í d�eviny

D�EVINY:

POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

hladký nebo kartá�ovaný ( ol�e, 
buk a javor nelze kartá�ovat)

transparentní lak, lak Exclusiv, lak 
bílý pigment-extra, bílý pigment-
suchý, mo�idlo (jen na kartá�ovaný 
povrch), patina, olej, vosk, (lak 
Natura a lak Pinie � pouze pro 
borovice)

PROFILACE 
FS: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace



1FS-LA1 1FS-LA1/6 1FS-LA1/81FS 2FS 2FS-LA1 2FS-LA1/4 2FS-LA1/6

2FS-LA2 2FS1 2FS1-LA1 2FS1-LA2 2FS1-LA3 3FS 3FS-LA1 3FS-LA2

3FS-LA3 FS4 FS4-LA1 FS4-LA2 FS4-LA4 4FS 4FS-LA1 4FS-LA1/4

4FS-LA1/6 4FS-LA2 4FS1 4FS1-LA2 4FS1-LA3 2FS2 2FS2-LA1 2FS2-LA3



dub sukatý, kartá�ovaný, lak bílý pigment
GFw

smrk sukatý, smrk bezsuký, 
mod�ín bezsuký, borovice 
bezsuká, buk, ol�e, dub sukatý,
dub bezsuký, javor a dal�í d�eviny

D�EVINY:

POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

hladký nebo kartá�ovaný ( ol�e, 
buk a javor nelze kartá�ovat)

transparentní lak, lak Exclusiv, lak 
bílý pigment-extra, bílý pigment-
suchý, mo�idlo (jen na kartá�ovaný 
povrch), patina, olej, vosk, (lak 
Natura a lak Pinie � pouze pro 
borovice)

PROFILACE 
F, FG: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace



GFs GFs-LA1 GFs-LA2 GFs-LA2/3 GFs-LA2/4 GFs-LA3 GFs-LA4 GFs-LA5

GFs-LA6 GFs-LA7

GFw GFw-LA1 GFw-LA2 GFw-LA2/3 GFw-LA2/4 GFw-LA3

GFw-LA6 GFw-LA7 GFw-D GFw-D-LA1 GFw-D-LA2 GFw-D-LA3 GFw-D-LA4 GFw-D-LA5

GFw-LA4 GFw-LA5



1F-LA1/8
bezsuký smrk, kartá�ovaný, bílá barva

kartá�ovaný smrk bezsuký     
hladký smrk + MDF

D�EVINA
A POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

bílá barva a dal�í odstíny RAL 

PROFILACE 
F,FG,FS, SU: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace





dub bezsuký, transparentní lak

smrk sukatý, smrk bezsuký, 
mod�ín bezsuký, borovice 
bezsuká, buk, ol�e, dub sukatý, 
dub bezsuký, javor a dal�í d�eviny

D�EVINY:

POVRCH:

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

hladký nebo kartá�ovaný ( ol�e, 
buk a javor nelze kartá�ovat)

transparentní lak, lak Exclusiv, lak 
bílý pigment-extra, bílý pigment-
suchý, mo�idlo (jen na kartá�ovaný 
povrch), patina, olej, vosk, (lak 
Natura a lak Pinie � pouze pro 
borovice)

PROFILACE 
F: 

zasklívací li�ty

Více podrobností najdete v oddíle technické informace







NA POKOS NA TUPO



kulatá pro�lace FG pro �adu FG a G

SU



kulatá pro�lace SU
POZNÁMKY
K PROFILACI SU:









sukatý smrk, lak Exclusiv, dvouk�ídlé posuvné dve�e p�ed st�nou (s p�íslu�enstvím)
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