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Naše výrobky můžete vidět v Praze v interiérovém studiu NADOP a.s. 
- Rohanské nábřeží 7, nebo navš�vte naši galerii dveří na Husitké 62
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Jsme rodinnou firmou  čtvrté generace, která se od  roku 1990  výhradně specializuje na výrobu interiérových
dveří a zárubní z přírodních materiálů. Díky odborné zdatnos� našich pracovníků, novým technologiím a spe-
cializovanému vybavení tvoříme produkty, které jsou po létech užívání nejen pěkné na pohled, ale současně  
s propracovanými vnitřními konstrukcemi dveří a zárubní také mechanicky odolné a stabilní. 
Klademe důraz nejen na kvalitu výrobků jako takových, ale i na komplexnost služeb, dlouholetý i pozáruční servis  
a individuální přístup. Široký sor�ment námi zakázkově vyráběných dveří a zárubní umožňuje vyjít vstříc všem
Vašim představám o pěkném a harmonickém bydlení.

Za náš kolek�v tvořící dveře s láskou Vám přeji šťastný výběr a dlouholetou spokojenost.          Pavel Šimbera
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Moderní interiér domu s dveřmi 
ŠIMBERA (nábytek ALNUS) 
sladěnými s barvami i stylem 
celého domu.
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CUBIC 54, nástřik barvy RAL, dveře 
do stopu s pevným nadsvětlíkem
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EROS 10, dýha ořech americký, zárubeň LUX, 
sklo pískované se vzorem

nadčasový design

velký výběr povrchů, 
skel a klik

vysoká pevnost

vyrábíme i s plnými 
výplněmi

MIRANDA 20, dýha ořech americký

QUARTZ

Vzory 
dveří 
QUARTZ

QS   
vodorovná 
sesazenka 

LS
svislá 
sesazenka 

MIMAS
MIRANDA 10/11

MIMAS
MIRANDA 20/21

MIMAS
30/31

CIRK
20

CIRK
30

AMOR
10/11

EROS
10/11

EROS
12/13

EROS
31

EROS
40/41

EROS
50/51

EROS
53

JANUS
10/11

JANUS
12/13

JANUS
20/21

JANUS
30/31

JANUS 
60/61

JANUS
50/51

JANUS
52/53

JANUS
70

JANUS
72

JANUS
80

CUBIC
54/55

CUBIC
30/31

MIMAS 30
dýha teak, zárubeň RONDLIX

MIRANDA 20
dýha buk, zárubeň LUX

AMOR 10
dýha buk, zárubeň LUX

CIRK 30
dýha padouk, zárubeň RONDLIX

Detail 
zvolené kliky

Detail 
zvolené kliky
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MIRANDA 20, dýha ořech americký, 

JANUS 10, dýha �neo - indická jabloň

EROS 40
dýha ořech americký

QUARTZ

CUBIC Q 54
dýha �neo - indická jabloň

JANUS 12
dýha bělený dub

JANUSJANUS 72
dýha palisandr santos 

Detail 
zvolené kliky

U V D Rus�k

FR - frézování do plochy - typ U

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním (drážka 3x8 mm)

IN - intarzie / kombinace dýh

mo�vy vytvářené
dýhami různých dřevin

jádro 
dveří dle 
konstrukce

FR - různé 
možnos�
frézování 
do plochy 

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním

Řez dveřním křídlem 
MIMAS falcové dveře

MIRANDA - konstrukce LUX
Modely 10 a 11 nelze provést jako falcové.

Řez dveřním křídlem 
MIMAS bezfalcové dveře

Pro řadu dveří QUARTZ není sklo jen výplní, 
stává se dominantním a nosným prvkem. 

Zamilujete si je pro jejich vzhled 
a schopnost krásně prosvětlit prostory 
vašeho interiéru.

MIMAS Q 10 
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Interiér vašeho domova většinou 
vyžaduje kombinaci prosklenných 
a plných dveří. 

Některé místnos� chceme zas�nit,
skrýt nebo oddělit, některé naopak 
co nejvíce prosvětlit, ukázat. Někdy 
místnost nechceme rozdělit vizuelně, 
ale jen hlukově, k tomu nám slouží 
skleněné příčky s dveřmi.

V těchto kombinacích kromě použi�
stejného povrchu, často využíváme 
stejného mo�vu.

Vysoké dveře, celoskleněné dveře 
sa�náto bez vzoru,
START - plné hladké dýha makasar
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Celoskleněné dveře dvoukřídlé s bočními 
světlíky a jednokřídlé, vše s mo�vem
HELIX 54, skla od firmy VV SKLO

Celoskleněné dveře dvoukřídlé s bočními 
světlíky a jednokřídlé, vše s mo�vem
HELIX 54, skla od firmy VV SKLO

Celoskleněné dveře dvoukřídlé s bočními 
světlíky a jednokřídlé, vše s mo�vem
HELIX 54, skla od firmy VV SKLO

dveřní křídlo tvoří sklo

obrovský výběr druhů, 
mo�vů a úprav skla

výběr vhodných zárubní

možnost foto�sku

SVĚTLO A PROSTOR

Sa�nato bílé

VS GP12P

CSD mo�v HELIX 54
sa�nato s výbrusy

VS P6P VS GP25P

VS GP13P VS GP14P VS GP15P

Dejte svému interiéru jeden z těchto 
skleněných klenotů, odvděčí 
se Vám velkou dávkou originality, 
jedinečnos� a přirozené krásy skla.

Vyžádejte si kompletní katalog 
skel a skleněných stěn Stylus od 
společnos� VV SKLO.
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SVĚTLO A PROSTOR

VS DI 01 VS DI 03 VS DI 02

MONTE CARLO
777

LINEAR 52 JUNO 10 HELIX 20 HELIX 24 HELIX 43 HELIX 52 GALAXIE 300
CIRK 30

EROS 31 VESTA 20

Výběr vzorů Celoskleněných dveří ŠIMBERA

HELIX 56 HEHTOR 33 EROS 50

Jedinečná 
příležitost zvěčnit 
si své 
fotografie
na celé dveřní 
křídlo.

Fotografie je
pořízena na 
sklo, výsledný 
obraz je 
poloprůsvitný.

Celoskleněná stěna s kyvnými dveřmi 
v atypické zárubni, čiré sklo, 

dýha �neo - indické jablko + vysoký lesk

Celoskleněné dveře  HELIX 56
dýha ořech americký, obkladová zárubeň

Celoskleněné posuvné dveře do pouzdra
model 01-Dmk2NO1
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Barvy povzbuzují, barvy nás ovlivňují, 
využijte jejich vlastnos�.

Nabízíme nekonečné 
množství barevných 
ods�nů u všech modelů
dveří ŠIMBERA.

START dveře do stropu 
s vrchním nadsvětlíkem, 
barva RAL
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Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem /detaily/

VS - vsazené sklo nebo dýhovaná výplň

jádro dveří dle 
konstrukce

LI - výplně uchycené olištováním

jádro dveří dle 
konstrukce

A, C, D - masivní 
v dřevině povrchové 
dýhy nebo mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel

Lišta na
plochu 

skla

Lišta na
plochu 
dveří

A

22 × 17 mm 12 × 12 mm 17 × 5 mm
C

22 × 22 mm 12 × 12 mm 25 × 10 mm
D

25 × 22 mm 12 × 12 mm 22 × 8 mm

Olištování 
skel a výplní

Prosklení START dveří

PH V150 V106 V60

Vodorovná sesazenka QS Svislá sesazenka LS

START Q
dýha palisandr santos

START 
dýha jasan

START Q
dýha dub, dveře vysoké 2300 mm

START
dub sukatý, katrovaný

pro každý interiér

největší výběr povrchů

možnost prosklení

poptávané také jako
plné hladké dveře

START, RAL bílá, nástřik, posuvné do stěny

START
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Po dlouhou dobu let stále nejoblíbenější typ dveří, 
potvrzuje pravidlo, že v jednoduchos� je krása.

Použi�m vhodné dýhy s přirozenou kresbou dřeva
vytvoříte neopakovatelné dveře - co kus to originál. 
Přírodní dýhu již navždy nikdo nepřekoná… START, posuvné dveře a zárubeň 

do stropu, ořech americký

START, dub

START, javor kanadský

START, makasar
dveře a zárubeň do stropu

START Q, dýha buk, 
falcové spoj obložek na pokos

START, dveře povrch HPL - ods�ny dle
vzorkovnic, zárubeň dýha bříza

START Q, dýha jasan jádrový, bezfalcové,
spoj obložek zárubně natupo

START

20 21



OPCJA
(wersja ze skrzydłem DS plus)

SARA G plus
ze skrzydłem
z przylgą aluminiową

– ościeżnica SARA G plus
z elementem maskującym

– skrzydło z przylgą aluminiową 
(DS plus)

100

1800

���������
budowlany

100-125

900

Dveře otevírané ven - na stěnu - klasicky

SARA G plus
s hliníkovým
krycím prvkem

SARA G 

perlinka

Dveře otevírané dovnitř - do stěny - reverzně

SARA G plus
s hliníkovým
krycím prvkem

SARA G 

zápichu 
panely G -K 

konstrukční 
roh

konstrukční 
roh perlinka

ZAPUŠTĚNÉ A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

Zapuštěná zárubeň
bez přiznané spáry

Zapuštěná zárubeň
s přiznanou spárou 15 mm

10 mm 75 mm2

Neviditelné 
zárubně SARA 
jsou vhodné 
i pro stěny 
určené 
k tapetování

SARA 
dveře dýhované 

lakované do
vysokého lesku

SARA EXTRA 
dveřní křídlo 

v barvě stěny,  
klika MAXIMAL, 

soklová lišta C-01 
v barvě stěny

Zapuštěné zárubně se usazují do roviny se zdí. Volitelná šířka při-
znané spáry 8 - 20 mm. Je zde proveditelné i reverzní otevírání.

Skryté zárubně SARA jsou novinkou na českém trhu. Hliníková zá-
rubeň je navržena tak, aby se stala neviditelnou součás� zděných  
i sádrokartonových příček. Vyžádejte si katalog skrytých zárubní.

Vysoké dveře se 
zapuštěnou zárubní 

a designovou 
obvodovou spárou 

10 mm 

Skrytá zárubeň 
SARA EXTRA, dveřní křídlo 
dýhované eben - ARO, 
klika MAXIMAL, 
soklová lišta C-02, dýhovaná.
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vynikne krása dřeva

největší výběr povrchů
a jejich kombinací

možnost prosklení

jednoduše ladí s více 
druhy dřevin

TRITON 10, dýha javor kanadský
stojka a zárubeň dýha třešeň americká
pruh dýha ořech americký

ATEN 140, dýha olše

Kombinace HEKTOR 10/HELIX 52, RAL bílá nástřik, 
pruh dýha zebrano, kovové pásky

INTARZIE

LYRA 14 IN
dýha buk, pás dýha ořech americký

TRIANGEL 22 IN
dýha ořech americký, posuvné do pouzdra

NASA 11 IN
dýha palisandr východoindický

Vzory dveří INTARZIE

Mo�vy jsou tvořené
napojením různě 
barevných druhů 
dýh nebo využi�m
svislé a vodorov-
né kresby dřeva 
stejného druhu. 

Díky laserové 
technologii může 
mít intarzie 
jakýkoliv tvar.

ATEN 100 ATEN 12 ATEN 24/25 TRIANGEL 10 TRIANGEL 21 NASA 11 ESA 10 ESA 15 ROSA 4 TRASA 13

HEKTOR 10 HEKTOR 13 HEKTOR 20 HEKTOR 33 LYRA 10 LYRA 140 LINEAR 52 LINEAR 10 LINEAR 12 TRITON 10

Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem 
/detaily/

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukce

A, C, D - masivní 
v dřevině povrchové 
dýhy nebo mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel
A

22 × 17 mm
C

22 × 22 mm
D

25 × 22 mm

Olištování 
skel a výplní

IN - intarzie / kombinace dýh

mo�vy vytvářené
dýhami různých dřevin

jádro 
dveří dle 
konstrukce
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ATEN 14IN, dýha třešeň americká

ATEN 140
dýha olše

Originální a přitom decentní 
zpracování plných hladkých 
dveří v široké škále 
kombinací dřevin a směrů dýh.
Vše podle Vašich představ. 

To je řada intarzie.

Příklady napojení 
dýh dveří INTARZIE

NASA TRITON LINEAR ATEN VESTA HEKTOR/HELIX kovové pásky

LINEAR 52
dýha bříza, pruhy: dýha ořech americký

ROSA Q 4 IN
dýhy padouk, hruška

START, 
Q, dýha palissandr santos

LYRA 10
dýha bříza, stojky dýha třešeň americká

INTARZIE
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HELIX 20 Q, zárubeň LUX,
dýha ořech americký

HELIX

HELIX 27
dýha wenge

HELIX 30 KP
bílá/černá nástřik

HELIX 54 Q KP
dýha jatoba mořená, zasklívací rámeček nerez 

HELIX 54 Q KP
dýha �neo – indická jabloň

QS   
vodorovná 
sesazenka 

LS
svislá 
sesazenka 

HELIX 20 Q, boční světlík, zárubeň LUX
dýha ořech americký

HELIX 56 Q FR, dýha ořech americký

originální a zároveň 
elegantní řešení

velký výběr povrchů

Vzory dveří HELIX

Mo�vy jsou tvořené
kovovými pásky
nebo frézováním 
do plochy dveřního 
křídla. 20 22 24 25 27 30 32 42 43 44

62 64 66 51 52 54 56 REGULUS 400 VESTA 440 VESTA 250

Klika ladí se
vzorem dveří

možnost prosklení

mohou dokonale ladit 
s celoskleněnými 
i prosklenými dveřmi
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HELIX 20 Q, dýha 
ořech americký

boční světlík 
VESTA 22VS 

(vložené sklo bez lišt)
zapušťená zárubeň 
v rovině s kamenem

HELIX, frézování do plochy
bílá nástřik, skrytá zárubeň

HELIX 66
RAL nástřik - kombinace, frézování do plochy

HELIX 54
RAL nástřik, frézování do plochy 

Řezy dveřním křídlem /detaily/

FR - frézování do plochy

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním (drážka 3x8 mm)

Kovové pásky - HELIX 30, 32

mo�vy vytvářené frézováním
a lepením kovových pásků (5x5 mm)

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

Kovové pásky HELIX

mo�vy vytvářené frézováním
a lepením kovových pásků (1x10 mm)

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukce

Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem /detaily/

A, C, D - masivní 
v dřevině povrchové 
dýhy nebo mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel
A

22 × 17 mm
C

22 × 22 mm
D

25 × 22 mm

Olištování 
skel a výplní

HELIX
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REGULUS 12, dýha dub

START, dýha ořech americký, zárubeň 
obkladová se dvěma světlíky

REGULUS

REGULUS 10
dýha buk mořený

REGULUS 30VS
dýha třešeň americká, vsazené sklo

REGULUS 44VS
dýha dub, vsazené sklo

REGULUS 10VS, dýha ořech americký
posuvné do pouzdra

Řešení pro různé výšky společných prostor
REGULUS atyp 30 Q, dýha dub, posuvné do stěny

nadčasový vzhled

ladí s dveřmi START

vzor je tvořen drážkou, 
lištami, dýhami různých 
barev a vsazenými 
výplněmi 

Vzory dveří REGULUS

Mo�v je tvořen frézováním
do plochy, kombinací více dýh 
nebo lištovanými rámečky 
a zasklením.

Elegantní  a nadčasové řešení
designu dveřního křídla
se hodí do každého interiéru.

Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem /detaily/

FR - frézování do plochy

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním (drážka 3×8 mm)

VS - vsazené sklo nebo dýhovaná výplň

jádro 
dveří dle 
konstrukce

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukce

A, C, D 
- masivní 
v dřevině 
povrchové 
dýhy nebo 
mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel

A

22 × 17 mm

C

22 × 22 mm

D

25 × 22 mm

Olištování 
skel a výplní

IN - intarzie / kombinace dýh

jádro 
dveří dle 
konstrukce

QS   
vodorovná 
sesazenka 

LS
svislá 
sesazenka 

12/13 32/33 42/43 14/15 34/35 44/45

10/11 30/31 40/41

mo�vy vytvářené
dýhami různých dřevin

REGULUS 114
dýha javor kanadský
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VESTA

VESTA 21IN
dýha hruška, zárubeň, čtverce dýha javor kanadský

VESTA 25IN
dýha ovangol, čtverce dýha makassar

VESTA 94 Q,
dýha palisandr santos 

pro každý interiér

účelné jemné řešení

široká škála kombinací 
čtverců

vzor je tvořen drážkou, 
lištami, dýhami různých 
barev, vsazenými výpl-
němi nebo lepením na 
plochu

50 51 60/61 62/63 64/65 66/67 68/69 52/53 54/55 56/57 58/59

80 81 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 82/83 84/85 86/87 88/89

10 11 20/21 22/23 24/25 26/27 40/41

42/42 44/45 46/47 48/49 102/103 104/105

Vzory dveří 
VESTA

VESTA 22VS Q, dýha ořech americký

VESTA 22VS Q
dýha bříza, zárubeň LUX

VESTA 11PL
dýha javor kanadský
      

VESTA 40VS
dýha ořech americký

PL - mo�vy lepené na plochu dveří

Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem /detaily/

FR - frézování do plochy

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

VS - vsazené sklo nebo dýhovaná výplň

jádro 
dveří dle 
konstrukce

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukce

IN - intarzie / kombinace dýh

jádro 
dveří dle 
konstrukce

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
dýhami různých dřevin

mo�vy vytvářené
frézováním (drážka 3×8 mm)
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Nebojte se do interiéru s pravoúhlými, 
ostrými tvary zvolit dveře jiného rázu.

Získáte pro svůj domov větší 
nadčasovost.

Kuchyň z produkce NADOP a.s.

ALCAPULCO 24VS, bílé, nástřik na dýhu 
- efekt otevřený pór, zárubeň SOFT 
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GALAXIE 10, dýha buk mořený, vitrážové sklo

GALAXIE 143, ARO dýha dub bělený 310/R, 
pásy nerez kartáčovaná, zafrézované v ploše  

GALAXIE

GALAXIE 99
RAL nástřik / přírodní břidlice

GALAXIE 143, ARO dýha dub bělený 310/R, 
pásy nerez kartáčovaná, zafrézované v ploše  

GALAXIE 131, dýha hruška, pásy skla 
Lakobel zafrézované v ploše

originalita na prvním místě

některé lze vyrobit jako 
prosklené QUARTZ

ozvláštní Váš nový 
interiér

GALAXIE 102
dýha makasar / RAL nástřik

Netradiční spojení dřeva, 
kovu a skla v jedinečnou 
plošnou kompozici.

Detail zvolené kliky
korespondující
se vzorem

Vzory dveří GALAXIE

Mo�v je tvořen lepením zapuštěných kovových pásů,
lištovanou výplní nebo lepením plošných kamenů.

A, D - masivní v dřevině 
povrchové dýhy nebo mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel

Lišta na
plochu 
dveří

A

22 × 17 mm 17 × 5 mm
D

25 × 22 mm 22 × 8 mm

Olištování skel a výplní

10/11 15/16 20/21 25/26 30/31

Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem /detaily/

FR - frézování do plochy

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním (drážka 3×8 mm)

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukcemasivní lišta výplň

Dveře GALAXIE - celoplošné sklo je obou-
stranně zalištováno pomocí masivních lišt

Nákres příčky

131 143 141 200 300 155 101 102 98 99

Detail 
zvolené kliky 
s plochými 
rozetami
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účelné řešení

tradiční vzhled

možnost prosklení

prosklené VS lze 
kombinovat s dveřmi 
START

METEOR

METEOR 13, P4
dýha třešeň americká

METEOR 22VS, P9
dýha jasan mořený

METEOR 22VS, P12
dýha �ger wood

METEOR 20/21, P9
varianta A, dýha jasan

Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem 
/detaily/

Vzory dveří METEOR

Mo�v je tvořen frézováním do
plochy dveří, pomocí vsazených 
výplní nebo olištování.

FR - frézování do plochy

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním (drážka 3x8 mm)

VS - vsazené sklo nebo dýhovaná výplň

jádro 
dveří dle 
konstrukce

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukce

A, C, D - masivní 
v dřevině povrchové 
dýhy nebo mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel
A

22 × 17 mm
C

22 × 22 mm
D

25 × 22 mm

Olištování skel a výplní

P4 / šířka příčky 40 mm + lišty
               - falcové lišty
               - oboustranné olištování

P9 / šířka příčky 90 mm + lišty
               - falcové lišty
               - oboustranné olištování

P12 / šířka příčky 120 mm + lišty
               - falcové lišty
               - oboustranné olištování

40 mm 90 mm 120 mm

10/11 12/13 14/15 20/21 22/23 30/31 32/33

100/101 102/103 104/105 110/111

QS   vodorovná sesazenka LS   svislá sesazenka RS   rámová sesazenka

METEOR 33 P9
dýha třešeň americká

METEOR 26VS, P9
dýha třešeň americká, dvoukřídlé 
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Krása klasických dveří.

V retrostylu Vás potěší každé 
ráno. Obzvlášť po dobrém spán-
ku v ložnici od českého výrobce 
NADOP a.s.

MERKUR 830, bílá RAL nástřik
lišty „H“ jednostraně
přiznané spáry
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Možnos� provedení vzoru
· řezy dveřním křídlem /detaily/

FR - frézování do plochy

4 mm HDF

jádro 
dveří dle 
konstrukce

mo�vy vytvářené
frézováním (dráž-
ka 3x40 mm)

VS - vsazené sklo 
nebo dýhovaná výplň

jádro 
dveří dle 
konstrukce

LI - výplně uchycené olištováním

jádro 
dveří dle 
konstrukce

Masivní dveře

KP - výplň uchycená 
ve vyfrézované drážce 
KONTRAPROFILU

A, C, D
masivní 
v dřevině 
povrchové 
dýhy nebo 
mořené

Lišta pro
usazování

výplní a skel

Lišta na
plochu 

skla

Lišta na
plochu 
dveří

A

22 × 17 mm 12 × 12 mm 17 × 5 mm
C

22 × 22 mm 12 × 12 mm 25 × 10 mm
D

25 × 22 mm 12 × 12 mm 22 × 8 mm

Olištování 
skel 
a výplní

QS  
vodorovná 
sesazenka 

LS
svislá 
sesazenka 

RS   
rámová 
sesazenka

masivní lišta sklo
dřevo

mřížka

Dveře MERKUR - celoplošné sklo je oboustranně 
zalištováno pomocí masivních lišt, mřížka (1,5 cm) 
je nalepena na ploše skla.

Nákres příčky

MERKUR

MERKUR 122
dýha olše 

MERKUR 101VS
dýha javor kanadský, výplň dýha javor očkový 

tradiční vzory

klasický vzhled

možnost velkého 
prosklení

MERKUR 100, dýha třešeň americká, dvoukřídlé

MERKUR 132
bílá nástřik

MERKUR 100 v zárubni RONDLIX
nástřik RAL kombinace

Vzory dveří MERKUR

100/101 103 105 120/121/122 123 124 125 130/131/132

Stěna s bočními a vrchním světlíkem, dýha buk, dveře START

MERKUR 131
dub, drásaný povrch, olejovaný 

Detail 
kliky
MAXIMAL
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ORION 103, dýha dub mořený, 
dvoukřídlé posuvné do stěny

ORION 323 / 323V

KLASIK

PEGAS 753X
bílá nástřik - RAL 9016

SATURN 371/4k
dýha dub mořený / výplň M

ORION 333
dýha jasan / výplň P

pro tradiční interiér

dveře s nadčasovou 
hodnotou

ladí s tradičními 
vitrážovými skly

vynikne krása 
masivního dřeva

ANDROMEDA 403
dýha dub mořený / výplň M

Dveře KLASIK si Vás získají 
nadstandardním zpracováním 
masivního dřeva a jedinečným 
roman�ckým vzhledem.

Tady Vám představujeme jen 
malou část ze sor�mentu
KLASIK dveří ŠIMBERA.

Vyžádejte si další informace.

Ukázka vzorů 
dveří KLASIK

PERSEUS atypické  provedení, dýha dub mořený
dvoukřídlé posuvné do stěny, vitrážové sklo
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Dveře nemusí být vždy nápadné, 
nebo dokonce dominantou 
místnos�.

Když chceme dveře dokonale sladit 
s celým interiérem použijeme 
jednoduché dveře. 

Účelné předělení interiéru 
s dvěma posuvnými dveřmi za 
kamennou stěnu - rozměr každého 
dveřního křídla 200 × 300 cm
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REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ Obrácené 
otevírání
- řešení bez 
kompromisů

KLASICKÉ 
OTEVÍRÁNÍ

Obrácené otevírání (reverzní) je řešením pohle-
dového detailu, kdy dveře v jednom společném 
prostoru je nutné z provozních důvodů otevírat 
různými  směry.

Ideální ve spojení se zapuštěnými zárubněmi, 
kde plocha stěny, zárubně i dveří je v jedné ide-
ální rovině a přitom lze dveře otevírat do míst-
nos� i do chodby bez designových ústupků.

REVERZNÍ
OTEVÍRÁNÍ

DVEŘE DO STROPU

Novým a výrazným prvkem v bytové architektuře se stávají 
dveře na celou výšku obytných místnos� - dveře do stropu.
Zvýraznění se dosáhne vynecháním vrchního poutce - ležaté 
čás� zárubně, kde ze stavebního hlediska není žádoucí žádný
překlad.
Stropy mezi místnostmi jsou pak průběžné, linie dveří v zá-
rubních čisté a efektní.
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Dveře do 
stropu  

v rámové 
zárubni 

s vrchním 
poutcem 
a bočním 
světlíkem

Dveře v zapuštěné 
obkladové zárubni 
do stropu bez 
vrchního poutce

Dveře v zapuštěné 
obkladové zárubni 
do stropu s plným 
nadsvětlíkem bez 
vrchního poutce

START dveře 
do stropu s plným 
nadsvětlíkem 
bez vrchního 
poutce

Požární uzávěr 
- dveře 

s nadsvětlíkem 
a bočním 

prosklením

ZÁRUBNĚ BEZ VRCHNÍCH POUTCŮ

START dveře 
do stropu s plným 

nadsvětlíkem 
bez vrchního 

poutce

SVĚTLÍKY

STĚNY

Dvoukřídlé 
dveře MERKUR 
s horním 
světlíkem 
v rámové 
zárubni

HELIX 54
RAL barva nástřik
horní a boční 
světlíky sklo 
sa�nato s výbrusy

START, dýha ořech 
americký, boční 

světlíky, zapuštěná 
zárubeň v rovině 

se zdí 

Stěny se využívají k předělení 
chodeb, hal a místnos�. Záro-
veň slouží jako hluková a tepel-
ná clona. Lze kombinovat celo-
skleněné i plné plochy.

Světlíky využíváme všude tam, kde 
chceme účelně oddělit a výrazně 
prosvětlit průchozí prostory.

Světlíky vyrábíme v rámovém i oblož-
kovém provedení. Jsou vždy pevnými 
částmi dveřního systému. Ukázka možnos� světlíků

MIMAS 10 dveře do stropu 
se dvěma bočními světlíky, 
prosklená stěna se dveřmi 
MIMAS 10. 
Řešení vhodné do prostor 
za�žených zvýšenou vlh-
kos� a rozdílnos� teplot.

Celoskleněná stěna 
v rámové zárubni 

s nadsvětlíkem 
a HELIX 56 KP, dýha 

ořech americký

Celoskleněná stěna 
v rámové zárubni 

s celkoskleněnými 
dveřmi
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SKLÁDACÍ DVEŘE

dvoukřídlé čtyřkřídléSkládací dveře jsou řešením 
v místech, kde jiné varianty 
selhávají.
Sklápějí se na sebe v zá-
rubni, využívají tak tloušťku 
stěny a �m nezasahují celou
svou šířkou do prostoru.

OTEVÍRAVĚ KYVNÉ DVEŘE ERGON SYSTÉM 
- už nemusíte 
dveřím uhýbat…

Jsou různá řešení otevírání dveří, 
ale pouze ERGON systém se blíží dokonalos�.

1.    Otevřený nepřečnívá do prostoru – využívá tloušťku příčky
2.    Neuhýbáte před dveřmi – vždy jde po Vašem směru
3.    Při otevírání opisuje malou parabolu – šetří prostor
4.    Nový ERGON systém již nelimituje design dveří

ERGON SYSTÉM - OTEVÍRAVĚ KYVNÉ DVEŘE

Nemusíte dveřím uhýbat, otevírají se vždy ve směru 
chůze, kam potřebujete. Ideální pro

Dveře skládací 
dvoukřídlé 
- fáze otevírání

Druhou variantou je nový 
systém Compact, kde se dě-
lené dveřní křídlo pomocí 
nůžkového mechanizmu při 
otevření přiklápí ke stěně.

Systém 
COMPACT

dodává firma

Systém ERGON
dodává firma
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POSUVNÉ DVEŘE
NA STĚNU

Dveře jsou zavěšené na kolejnici s posouváním před   
stěnou. Tato varianta dveří Vám vždy ušetří mnoho  
místa v místnos�.

jednokřídlé dvoukřídlé

Dvoukřídlé posuvné 
dveře na stěnu 

se skrytými pojezdy 
za dřevěnou 

průběžnou garnýží

POSUVNÉ DVEŘE
DO STĚNY / DO POUZDRA

JUNO 10, dýha javor 
kanadský, dvoukřídlé 
posuvné na stěnu
obkladová zárubeň 
s malou rampou

Dveře jsou zavěšené na kolejnici s posouváním do 
stěny - stavebního pouzdra. Ideální řešení do malých 
prostor, nikde Vám nezavazí otevřené dveřní křídlo.

STANDARD KOMFORT UNIBOX PARALEL

Posuvné dveře 
s dělící stěnou

MERKUR 100, dýha olše
posuvné do stěny

Kombinace HEKTOR 10/HELIX 52 
RAL bílá nástřik, pruh dýha zebrano, 

kovové pásky

Dvoukřídlé posuvné dveře na stěnu 
s otevřenými designovými pojezdy

Jednokřídlé posuvné dveře 
na stěnu s dřevěnou garnýží

POSUVNÉ DVEŘE

Toužíte po variabilním prostoru v domě či bytě, který si přizpůsobíte 
podle svých aktuálních potřeb?
Žádný rozměr pro nás není problém a navíc opro� pevným stavebním
příčkám Vám uděláme pocit zabydlenos�, aniž by jste potřebovali náby-
tek. Díky posuvným systémům bude pro Vás snadné bezbariérově dělit 
prostor.

V ZÁRUBNI / K ZÁRUBNI

dvoukřídlé tříkřídlé čtyřkřídlé

Fáze otevírání tříkřídlých posuvných dveří v zárubni 
s jedním pevným křídlem vpravo (možno i synchronní otevírání)

Jednokřídlé posuvné 
dveře k zárubni se 
dvěma pevnými 
světlíky

Posuvné dveře 
k zárubni čtyřkřídlé 
se dvěma pevnými 

světlíky 
a nadsvětlíkem

Tříkřídlé posuvné 
dveře v  zárubni 

s variabilním 
posouvání všech 

tří křídel
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Všude, kde u našich dveří uvidíte zkratku VS - VLOŽENÉ SKLO, 
můžete zvolit jedinečný způsob zasklení, který skrývá hned 
několik výhod:

• design dveří - zcela čisté provedení v duchu minimalismu
• posuvné dveře do úzkých stavebních pouzder nejsou 
   omezeny vystouplými lištami
• oboustranně iden�cký vzhled dveřního křídla

Jedinečné vložení skla nebo jiné výplně je provedeno vsunu�m do drážky v horní čás� dveřního křídla.

Posuvný systém 
MINIMA

přírodní dýha, 
katrovaný dub 

šikmý, olejovaný

Minimální nároky na prostor, 
minimální stavební úpravy a zá-
roveň moderní design.

Dveřní křídlo se pohybuje na 
kovové kolejnici, připevněné ke 
stěně opatřené oboustraně pne-
uma�ckými tlumiči.

VLOŽENÁ SKLAPOSUVNÉ DVEŘE
MINIMA

Posuvný systém 
MINIMA
dřevěné dveře 
dub sukatý 
katrovaný

Posuvný systém 
MINIMA

bezpečnostní 
sklo mléčné 

CONNEX

METEOR 26VS dvoukřídlé
dýha třešeň americká

POSUVNÉ DVEŘE
MAGIC

Posuvný systém MAGIC
dýha eben ARO

Posuvný systém MAGIC
katrovaný, bělený dub, olejovaný 

Zcela neviditelný posuv-
ný systém pro dřevěné 
dveře, využívá skrytého 
vrchního zavěšení a od-
pružených spodních ko-
leček.
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model MAGIC 1100

X = min. 800 (L = 900)

X = max. 1000 (L = 1100)

model MAGIC 1800

X = min. 800 (L = 900)

X = max. 1700 (L = 1800)

REGULUS  10VS
dýha ořech americký, posuvné do pouzdra
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9. zebrano

21. wenge přírodní 26. teak

27. sa�nnus 46. �neo - indická jabloň 20. palisandr východoindický

22. makassar 32. oliva

39. padouk33. hruška

41. ovangkol

PŘÍRODNÍ DÝHY
5. buk pařený 6. dub evropský

40. mahagon

44. bříza krájená

19. javor kanadský 29. jasan

36. olše 11. třešeň americká 14. ořech americký 28. jilm 35. gabon

45. smrk

10. habr

16. bubingo

37. meran�

34. švestka

8. palisandr santos

50. anglický dub MOŘENÉ DÝHY

moření s rus�kálním efektemmoření s pastelovým efektem olejované povrchy

25. jatoba

DŘEVINY / DÝHY

99. zebrano thermo

52. smrk sukatý 53. zirbe

56. cocobolo

98. jasan thermo 97. dub thermo

57. ebiara 58. palisander rio

51. mango

54. toulipe 55. dub sukatý

203. dýha dub sukatý 
katrovaný přímý

STRUKTUROVANÉ POVRCHY

201. dýha dub 
katrovaný šikmý

202. dýha dub 
katrovaný přímý

210. dýha ořech 
katrovaný přímý

211. dýha ořech 
katrovaný přímý s bělí

205. dýha dub 
drásaný, olejovaný

220. borovice drásaná 
nástřik RAL + pa�na

222. borovice drásaná 
nástřik RAL 
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ARO DÝHY

bílé hladké bílé/otevřený pór stříbrná metalíza

LAKOVANÉ 
POVRCHY 
- nástřik

P 092

HPL POVRCHY 
kovolamináty

B 086 M 003 F 026 epimat F 026 bubbles N 027

vysoký lesk lak / barva RAL

H 441

101. ev teak 40/R 107. ev eben 25/R 

108. ev javor 43 104. bambus natur

103. ev dub P43/F1 105. ev dub 800/R 106. ev wenge 50/X

111. ev makasar 380/X 112. ev ovango 57 109. ev javor 12

SPECIÁLNÍ 
VÝPLNĚ

buk masiv + matný acryl dub masiv + čirý acryl

Jsou to různé kombinace přírodních  
materiálů - nejčastěji dřeva s umělým 
sklem. 
Používají se místo skla nebo plných 
výplní s volitelnou šířkou jednotlivých 
lamel dřevo / sklo.

přírodní kámen - břidlice

151. black fire 152. dub stříbrný 150. ebano makassar 153. ebano scosso 069S 154. oliva DC 155. rosewood DC

102. bambus karamel

110. ev dub bělený 310/R

HERKULES 692
dýha dub 

mořený
vitrážové sklo

výplň M
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POLODRÁŽKOVÉ (FALCOVÉ) DVEŘE

Skrytý stavitelný závěs 
BASYS DX61
s magne�ckými krytkami

Skrytý stavitelný závěs 
BASYS DX61
bez krytek

Skrytý stavitelný závěs 
TECTUS 340D
s krytkami

Skrytý stavitelný závěs 
TECTUS 340D
bez krytek
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KYVNÉ DVEŘEBEZPOLODRÁŽKOVÉ (BEZFALCOVÉ) DVEŘE
ZÁMEK S TICHÝM CHODEM

Nadstandardní nerezové zámky 
s �chým chodem zlepšují užitné
vlastnos� dveří. Zaručují dlouho-
dobou životnost a jsou odolné 
pro� nárazu kliky o stěnu a mají
přesné držení správného úhlu kliky. 

Dodávají se v provedení na klíč, 
cylindrickou vložku nebo WC klič-
ku taktéž v DIN normě.

ZÁMEK MAGNETICKÝ 
ZAPADACÍ STAVITELNÝ PROTIPLECH

Alterna�va k běžným zámkům
jsou zámky magne�cké. Jejich
hlavní výhodou je minimalis�cký
design zámku i samotného pro�-
plechu. V otevřené poloze zůstává  
střelka v rovině čela zámku. 

Tyto zámky doporučujeme pro 
bezfalcové - bezpolodrážkové dveře 
a dveře s obráceným (reverzním) 
otevíráním. Dodávají se v prove-
dení na klíč, cylindrickou vložku 
nebo WC kličku.
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DVEŘNÍ ZÁVĚSY A ZÁMKY

M
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Skrytý stavitelný závěs 
KOBLENZ

ZÁMEK 

Standartně dodáváme zámky s ko-
vovou střelkou a závorou se zvý-
šenou odolnos� pro� nárazu kliky
o stěnu. 

Dodávají se v provedení na klíč, 
cylindrickou vložku nebo WC kličku 
v rozteči 72 mm a u WC provedení 
s roztečí 78 mm (DIN norma).

DVEŘNÍ KLIKY 

MINIMAL a MAXIMAL 
s výměnnou čelní vložkou 

Fandíme českým výrobcům a pro naše dveře doporučujeme kvalitní 
kování z produkce firmy M+T. Více najdete na www.kliky-mt.cz.
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uadi modré

uadi

grepi čiré  masterlinea krizet čirý

flutes sa�nato bílé činčila bronz mastercarre spotlite alt deutch bronz

maris čirý

delta bronz

california masterpoint masterray pave zelené sa�nato modré silk

texasthela quatrix masterlens pave bílé kůra čirá

galaxy

vaše fotografie

SKLA / ZASKLENÍ
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e-mail: dvere@simbera.cz

www.dvere-simbera.cz

• PRAHA
   expozice dveří
   Husitská 62, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 542 246 
   interiérové studio NADOP a.s.
   Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8, tel.: +420 222 542 245 

• BRNO
   vzorkovna DVEŘÍ 
   Lidická 22, 602 00 Brno, tel.: +420 545 247 466  

• výroba
   Mělčany 12, 664 64 Dolní Kounice, tel.: 420 546 421 464  

• prodejní sklad
   Sýpka, 664 64 Rajhradice u Brna, tel.: 420 547 214 227  

Nevíte si rady s rekonstrukcí interiéru? Nabízíme 
Vám služby architekta, které uhradíme za Vás!

D���� d
� k���ý�� 

�� z�
b�u���e�� ...

www.czechdecoteam.cz


