
VYRŮSTÁME Z TRADICE

HLEDÁME MODERNÍ ŘEŠENÍ.



fi rmy JAVAB jsou určeny pro vnitřní 
použití v bytových i nebytových prosto-
rách. Klasické modely dveří dovedou     
k dokonalosti extravagantní nebo stan-
dardní povrchy. Dveře a zárubně se pak 
stanou výrazným prvkem interiéru.
V nabídce naleznete vnitřní interiéro-
vé dveře a zárubně v povrchu kašír, fo-
lie, CPL, HPL, dýha, stříkané RAL nebo 
mořené. Dokážeme vyrobit jakýkoliv 
atyp dveří i zárubní. Naše dveře splňují 
podmínky kvality a bezpečnosti.

DVEŘE A ZÁRUBNĚ
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11 12 13 14 15 16 17

dveře ŘADA I.
Tradiční a univerzální modely dveří, které jsou velmi oblíbené pro svoji  jednoduchost. Dveře můžete 
zvýraznit vodorovným dekorem v povrchu CPL nebo v dýze, případně zvolit u dveří výrazné zasklení.

MODELY V NABÍDCE

LIŠTY

zasklívací lišty

1 2 3 4

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27
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UNIVERZÁLNÍ
MODELY

Dveře model 11, CPL dub příčný



21 22 23 24 25 26 27

dveře ŘADA II.
Zúžené prosklení těchto dveří nechá vyniknout jejich povrchové úpravě a dává prostor 
k průchodu světla.

MODELY V NABÍDCE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27

LIŠTY

zasklívací lišty

1 2
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DEJTE
PROSTOR
SVĚTLU

Dveře model 25, CPL šedá, sklo satináto bílé



dveře ŘADA III.
Hra vodorovných a svislých dekorů a kovových proužků v plném provedení dávaji dveřím moderní
vzhled. Kombinaci proužků si mohou zákazníci sami navrhnout. Tuto řadu nabízíme za velmi 
příznivou cenu.

MODELY V NABÍDCE
31 32 33 34 35 36 37

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27

LIŠTY

zasklívací lišty

1 2
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HRA
KOVOVÝCH 
PROUŽKŮ

Dveře model 31, CPL vanilka (U108)



41 42 43 44 45 46 47

dveře ŘADA IV.
Retro řada prosklených modelů dveří s vodorovným prosklením, kde lze kombinovat sklo a kazety 
podle požadavků interiéru.

MODELY V NABÍDCE

LIŠTY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27

nalepovací lišta

4A

LIŠTY

zasklívací lišty

1 2

lišta kazeta sklo/kazeta kazeta
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RETRO JE 
STÁLE 
V KURZU

Dveře model 45, CPL třešeň, sklo Mastercarre



dveře ŘADA V.
Kombinaci skla a kazet této řady ocení především zákazníci, kteří mají rádi klasický vzhled dveří.

MODELY V NABÍDCE
51 52 53 54 55 56 57

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27

lišta kazeta lišta kazeta sklo/lišta sklo/kazeta

nalepovací lišty

3A4A

LIŠTY

zasklívací lišty

3 4

sklo/sklo
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KLASICKÝ
VZHLED
DVEŘÍ

Dveře model 54, CPL bílá, posuvné, mušle včetně zámku



61 62 63 64 65 66 67

dveře ŘADA VI.
Zajímavý design nabízí modelová řada dveří s kulatým masivním rámečkem.

MODELY V NABÍDCE

nalepovací lišty

3A4A

LIŠTY

zasklívací lišty

3 4

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27

lišta kazeta lišta kazeta
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ŘADA 
ZAJÍMAVÝCH
KOMBINACÍ

Dveře model 61, nalepovací lišta 3A, dýhová sesazenka, dýha dub



71 72 73 74 75 76

77 78

dveře ŘADA VII.
Kulatý masivní rámeček ve tvaru vlnky dodává dveřím této modelové řady rustikální vzhled.  
Tyto dveře doporučujeme v provedení s dýhovým povrchem.

MODELY V NABÍDCE

lišta kazeta lišta kazeta

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: výběr z dekorů ze stran 26 a 27

nalepovací lišta

3A

LIŠTY

zasklívací lišta

3
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RUSTIKÁLNÍ
VZHLED

Dveře model 77 s nalepovacím spodním rámečkem,
dýha dub, sklo kůra čirá



ZÁRUBNĚ 
OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ se zaoblenými hranami je vhodná do bytů, rodinných domů,         
administrativních budov nebo hotelů. Svým provedením splňuje kritéria vysokého nadstandardu, kdy
design kompletu zárubně s dveřmi dotváří celkový vzhled interiéru.

Zárubeň je vyrobená z kvalitní DTD/MDF 
a povrchově upravená odolnou fólií imitu-
jící dřevo nebo v barevné škále RAL, anebo 
může být upravena přírodní dřevěnou dý-
hou. Součástí dodávky je stříbrný pant nikl 
a těsnící guma v barvě nejbližší k dekoru.

Obložková zárubeň je vyráběna 

v normovaných nebo atypických 

rozměrech podle Vašeho přání. 

Standardní rozměry se řídí dle ČSN 

(tj. 60 - 90 (100, 110) / 197 cm pro 

jednokřídlé a 125 - 185 / 197 cm 

pro dvoukřídlé dveře). V případě aty-

pických rozměrů vyrobíme zárubeň 

dle požadavku. Šířku ostění je nutno 

zadávat po 0,5 cm přesně, šířka 

límce je standardně 6 cm, v případě 

požadavku dodáváme šířky obložek 

8, 10 a 12 cm.

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ je určená 

především k předělení prostoru bez 

špalety (není k dispozici zeď  k uchy-

cení obložkové zárubně).  Rámová 

zárubeň je vyrobena  z masivního 

hranolku potaženého zvoleným 

povrchem. Zárubeň můžete doplnit 

jakýmikoliv dveřmi z naší nabídky.

zárubeň obložková

zárubeň rámová

PODTRHNĚTE 
KRÁSU DVEŘÍ 
IDEÁLNÍ 
ZÁRUBNÍ
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ZÁRUBNĚ 

S BOČNÍM SVĚTLÍKEM 

NEBO NADSVĚTLÍKEM
Zárubně s bočním světlíkem nebo nadsvětlíkem 
se využívají především v prostoru, který potře-
bujeme předělit, nemůžeme si dovolit stavební 
úpravy a chceme využít prosklených částí 
k průchodu světla například do chodby. Potom 
je správným řešením zvolení bočního světlíku 
nebo nadsvětlíku. V případě, že potřebujeme 
prostory oddělit, využijeme plného bočního 
světlíku nebo nadsvětlíku buď s vloženou 
kazetou, nebo zárubní s plným panelem.

model A

PLNÝ 

PANEL 

NADSVĚTLÍKU

model F

NOVINKA

model B model C model Emodel D

pant nikl, standard 
pro otočné dveře

skrytý pant 
pro bezfalcové dveře

viditelný pant 80 VD P
pro bezfalcové dveře

zárubeň standard, 
na koso

zárubeň ostrohranná 
na tupo

zárubeň standard pro 
bezfalc. dveře, skrytý pant



DVEŘE, KTERÉ ŠETŘÍ PROSTOR
Ne vždy máte v bytě prostor k otevření dveří. I v tomto případě Vám pomůžeme najít řešení, abyste nemuseli 
dělat kompromisy a našli funkční způsob otevírání dveří. POSUVNÉ DVEŘE využijete, pokud nemáte prostor přede 
dveřmi, ale máte místo na stěnách, nebo můžete zabudovat do zdi stavební pouzdro. SKLÁDACÍ DVEŘE využijete, 
pokud nemáte místo na stěně, ale nebude Vám vadit zúžení průchodu dveří (dveře se skládají do zárubně). 
KYVNÉ DVEŘE Vám nabízí praktické řešení průchodu dveřmi.
Dále nabízíme systémy Novanta nebo Ergon, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s návrhem řešení. 

POSUVNÉ DVEŘE
Posuvné komplety jsou elegantním a chytrým řešením pro různé typy interiérů, kde potřebujete ušetřit místo.  
Můžete si vybrat ze dvou dostupných systémů. Posuvné dveře do pouzdra nebo posuvné dveře na stěnu. 

DORAZ 
Na straně dojezdu může být garnýž doplněná o doraz. Doraz je svislá část garnýže doplňující 
zárubeň. Je vhodný pro posouvání dveří na volné stěně, ale i do rohu. Při objednání je nutné 
uvést směr posuvu dveří, a zda je doraz na levé či pravé straně. Doraz doporučujeme objednat 
ke garnýži v případě jednokřídlých dveří.

Posuv na stěnu lze použít i u zárubní s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem. V tomto případě 
požádejte o individuální cenovou kalkulaci.

POSUVNÉ DO POUZDRA
Posuvné dveře do pouzdra jsou úsporným řešením, kdy 
se dveře zasunují do zdi. Použití tohoto systému musíte 
dopředu promyslet a připravit správně stavební otvor. 
Do zdi nebo do sádrokartonu se zazdí  stavební pouzd-
ro pro posuvné dveře. Více o stavebních pouzdrech na 
www.eclisse.cz. 

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA se skládají ze stavební-
ho pouzdra, zárubně na pouzdro a zvoleného dveřního 
křídla.  Posuvné dveře do pouzdra můžou být v plném 
nebo proskleném provedení. Vyberte si z naší nabídky 
modelových řad.

POSUVNÉ NA STĚNU 
Výhodou posuvného systému na stěnu je, že nemusíte 
připravovat speciálně stavební otvor. Ten je stejný jako 
pro ostatní obložkové zárubně. Potřeba je pouze myslet 
na místo pro posuv dveří po stěně, určit směr posuvu 
a rozmyslet doplňky. Nedílnou součástí je garnýž nebo 
garnýž doplněná dorazem.

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU se skládají z garnýže, do-
razu, kolejnice a zvoleného typu dveřního křídla, které 
může být jak plné tak prosklené. Dveřní otvor může být 
dokončený obložkovou zárubní. 

http://www.eclisse.cz/
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SKLÁDACÍ DVEŘE
Skládací dveře jsou nápaditým prvkem interiéru, díky kterému zároveň výrazně šetříme mís-
to. Dvě křídla se při zavření zlomí na dvě poloviny, na vnějším křídle je úchyt ve tvaru mušle, 
na vnitřním křídle je umístěn knofl ík. Doporučujeme k výběru plné modely dveří, ale lze je 
kombinovat i s prosklenými. Skládací dveře lze kombinovat se všemi zárubněmi JAVAB.

skládací dveře

jednokřídlé pravé

skládací dveře

dvoukřídlé

I V MALÉM 
PROSTORU SI 
DVEŘE NAJDOU 
SVÉ MÍSTO

skládací dveře

jednokřídlé levé



SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ DVEŘE 
(POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ, ZVUKOVĚIZOLAČNÍ, RTG)

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
Požární odolnost je doba, po kterou jsou 
konstrukce schopny odolávat účinkům 
plamene a vysokým teplotám. 
Firma JAVAB je držitelem vlastního 
certifi kátu požární odolnosti na: 
požární, požárně kouřotěsný a kouřotěs-
ný uzávěr skládající se z dřevěného vnitř-
ního dveřního křídla otočného, plného, 
proskleného, hladkého nebo kazetové-
ho, jednokřídlového nebo dvoukřídlo-
vého osazeného do ocelové zárubně, 
dřevěné obložkové nebo rámové zárubně. 
Tento uzávěr plní i funkci zvukověizolační. 

Požární uzávěry dělíme z hlediska 
kriterií norem a označení na: 
• EI EW 30, EI EW 30 – C, EI EW 30 – Sm, 
• EI EW 45, EI EW 45 – C, EI EW 45 – Sm; 
  34dB;  DP3 (pro falcové dveře)
• EI EW 30, EI EW 30 – C, , EI EW 45, 
  EI EW 45 – C,  DP3 (pro bezfalcové dveře)

VYSVĚTLIVKY:
EW | omezují požár, u kterých je sledováno 
množství sálavého tepla vyzařující z povrchu 
na straně odvráceného požáru
EI | bránící požáru, u kterých se na straně odvrá-
cené od požáru sleduje přímo povrchová teplota. 
Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární 
bezpečnost. Instalují se zpravidla u vstupů do 
chráněných únikových cest.  
Sm | prostup splodin hoření, kouřotěsnost
C | požární uzávěry vybavené samozavíračem
15, 30, 45 – požární odolnost, doba, uvádí se 
v minutách
dB | zvuková neprůzvučnost

DOPORUČENÍ - montáž speciálních dveří je nut-
né svěřit specializované a proškolené fi rmě, jen tak 
budou zachovány všechny vlastnosti kompletu.

u 

s-
tř-
 

ě. 
ní.
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-
ta. 
ní 

ut-
tak 

Dveře požární model 11, CPL bílá, 
obložková požární zárubeň



POŽÁRNÍ STĚNY
Požární stěna JAVAB v proskleném prove-
dení je dodávána s rámovou zárubní. Stě-
ny menšího typu lze dodat jako požární 
obložkovou zárubeň s bočním světlíkem 
nebo nadsvětlíkem a s požárním sklem 
požadované požární odolnosti (EI,EW30).  
Sklo stěny může být čiré nebo mléčné, 
jako povrchovou úpravu lze využít všech-
ny nabízené druhy povrchů JAVAB.  Stěnu 
doplníme požárními dveřmi, nabízíme 
plné nebo prosklené modely.
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RTG DVEŘE
NAŠE FIRMA SE ZAMĚŘUJE 
NA VÝROBU SPECIÁLNÍCH DVEŘÍ 
URČENÝCH ZEJMÉNA PRO ZDRAVOT-
NICKÉ PROVOZY – RTG PRACOVIŠTĚ. 
Dveře vyrábíme v plných modelech. 
Konstrukce dveří obashuje ochrannou 
olověnou vrstvu o tloušťce 2 x 1 mm 
nebo 2 x 2 mm. Na základě požadavku 
investora může být tloušťka stínění indi-
viduálně upravena. Dveře jsou umístěné 
do speciální kovové zárubně s ochranou 
RTG záření.

Dveře model 11, CPL oliva



BUK
dýha

JILM
dýha

DUB
dýha

MAHAGON
dýha

ANINGRE
dýha

OLŠE
dýha

HRUŠKA
dýha

WENGE
dýha

PADOUK
dýha

ZEBRANO
dýha

BUK
cpl

DUB
cpl

JASAN
dýha

JAVOR
dýha

SMRK
dýha

BŘÍZA
dýha

OŘECH
dýha

TŘEŠEŇ
dýha

OŘECH
cpl

TŘEŠEŇ
cpl

OLŠE
cpl

JASAN
cpl

JAVOR
cpl

DUB BĚLENÝ
cpl

VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV
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WENGE
cpl

BUK KRONO
cpl

DUB KRONO
cpl

HRUŠKA KRONO
cpl

JAVOR KRONO
cpl

BUK
folie

DUB
folie

OLŠE
folie

OŘECH PŘÍČNÝ
cpl

MAHAGON
cpl

MOKA DUB
cpl

DUB PŘÍČNÝ
cpl

OŘECH
folie

OŘECH KRONO
folie

BÍLÁ GRAVÍR
folie

TŘEŠEŃ
folie

MAHAGON
folie

Poznámka:*barevnost uvedených dekorů je pouze informativní. Barevnost porovnejte u svého prodejce. Nabídku folií, CPL a dýh stále rozšiřujeme.

JAVOR KRONO
folie

UNI EGGER
cpl

BÍLÁ HL. | PERL.
cpl

BÍLÁ HLADKÁ
folie

ŠEDÁ
cpl

OŘECH KRONO
cpl

OLIVA
cpl



VZORNÍK SKEL

Float (čiré) Planibel bronz Planibel zelený Planibel modrý Satináto bílé

Crepi Činčila čirá Činčila bronz Delta bronz Delta čirá Drátosklo

Satináto modré Satináto zelené Satináto bronzové Stopsol bronz Stopsol čirý

Colorado čiré Kathedral klein Konfeta čirá Krizet Kůra bronz Kůra čirá

skla

ornamentní skla
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Poznámka:*barevnost uvedených skel je pouze informativní. Barevnost porovnejte u svého prodejce. 

Masterlinea Masterpoint Mastercarre Mastrelens Masterlistrál Masterray

Pavé modré Pavé zelené Thela čirá Thela modrá Quatrix

Mastershine Niagara California čiré Orchidea Punto Pavé bílé

Connex čirý Connex mléčný Zrcadlo Lacobel bílý 9010

connex

zrcadla Lacobel



TECHNICKÉ INFORMACE 
VÝPLNĚ DVEŘÍ, POUŽÍVANÉ PANTY, STANDARDY KOMPLETŮ

Dveře jsou určeny pro vnitřní použití v bytových i nebytových komerčních prostorách. Konstrukci dveří tvoří 
standardně dřevěný obvodový rám vyplněný papírovou voštinou,  opláštěný dřevotřískovou deskou pota-
ženou přírodní dýhou, folií, CPL, HPL s dezénem z naší nabídky. Dveře jsou osazeny třemi závěsy a zámkem 
(standard BB, příplatkově PZ nebo WC). Prosklené modely jsou standardně zaskleny sklem kůra čirá.

DVEŘE - TECHNICKÉ PARAMETRY  
RÁM: • modely folie-MDF hranolek  • modely CPL a dýha – masivní smrkový hranolek 

VÝPLŇ:
• VOŠTINA-tvrzený papír poskládaný do tvaru plástvu, standardní výplň dveří JAVAB
• DUTINKA (odlehčená DTD)- zajišťuje pevnost a tuhost dveří, lepší akustické vlastnosti
• PLNÁ DTD-pevná deska používaná především u speciálních dveří, odolná proti prokopnutí dveří, 
  výborné akustické vlastnosti

PLÁŠŤ:  MDF 3mm potažený povrchovou úpravou (folie, CPL, HPL, dýha a jiné)

POVRCHY 
Folie tloušťka 0,1 mm, nízká cena, barevná jednotnost
CPL  tloušťka 0,4 mm, výhodná cena, přirozené imitace dřevin, stálost materiálu, odolnost 
 proti mechanickému poškození, vhodný jak do rodinných domů nebo bytů, tak do kanceláří
HPL tloušťka 0,8 mm, vysokotlaký laminát, vysoká odolnost proti poškození, vhodný především 
 do technických provozů, zdravotních nebo školních zařízení
Dýha tloušťka 0,6 mm, přírodní materiál s unikátní texturou dřeva v každém kuse, charakteristickou 
 kresbou zvolené dřeviny, jednotlivé dveře se stávají originálem. Povrchově upraveno lakem. 
 Možnost mořit do požadovaného odstínu. 

voština dutinka (odlehčená DTD) plná DTD

NOVINKY
DOPORUČUJEME!

„Z našich řad produktů zárubní a dveří, které vyrábíme ze všech povrchových materiálů 
dostupných na trhu, jsou velmi oblíbené povrchové úpravy - tzv. lamináty, které jsou 
snadné na údržbu a za příznivou cenu. Nabízíme atraktivní vodorovné dekory nebo    
barevné provedení.  K nenapodobitelným povrchům pak patří přírodní materiál dýha, 
který je více fi nančně náročný, ale originální v každém dveřním křídle.“



PROSKLENÍ 
Prosklené dveře v nabídce JAVAB jsou standardně zaskleny sklem kůra čirá. V ceně modelů 
je i fl oat čirý. 
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LIŠTY 

ZASKLÍVACÍ lišty

1 2 3 4

NALEPOVACÍ lišty

4A 3A

KOVÁNÍ 
PANTY
TYPY PANTŮ 
 - standard (tyčový),

skrytý pant (pro bezfalcové dveře), 
lomené panty (pro bezfalcové dveře) 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
 - standard nikl, 

nikl satén, bronz 
nebo zlatý

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• mřížka, madlo, okopový plech, kukátko
• jiné zámky – elektrický zámek, 
  čtečky karet, válečkový zámek
• zámky u posuvných dveří

pant nikl, otočný SKRYTÝ pant viditelný pant 80 VD P 
k bezfalcovým dveřím

standard nikl nikl satén zlatý

Sada TWIN KIT F N.3 Sada TWIN KIT F N.1 dělená rozeta 
a WC zámek

NAPLŇTE SVÉ 

PŘEDSTAVY

NENAŠLI JSTE, 

CO JSTE HLEDALI? 

KONTAKTUJTE 

NÁS, RÁDI VÁM 

VYROBÍME DVEŘE 

PODLE VAŠÍ 

PŘEDSTAVY!



Označení řady Provedení 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47

zasklívací lišta

č. 1 folie • • • • • • • • • • • • • • • • •

č. 2 CPL, dýha • • • • • • • • • • • • • • • • •

č. 3 masiv/mořeno • •

č. 4 folie, CPL, dýha •

nalepovací lišta

3A masiv/mořeno • •

4A
folie, CPL, dýha
masiv/mořeno

•

Označení řady Provedení 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 75 76 77 78

zasklívací lišta

č. 1 folie

č. 2 CPL, dýha

č. 3 masiv/mořeno • • • • • • • • • • • • • • • • •

č. 4 folie, CPL, dýha • • • • • • • • • • •

nalepovací lišta

3A masiv/mořeno • • • • • • • • • • • • • •

4A
folie, CPL, dýha
masiv/mořeno

• • • •

ZASKLÍVACÍ 

lišty 1 2 3 4

NALEPOVACÍ lišty

4A 3ALIŠTY

TYPY DVEŘÍ

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

dveře LEVÉdveře PRAVÉ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ A DVEŘÍ

B A C

pozn: u požárních uzávěrů doporučujeme širší stavební otvor o 2 cm

ROZMĚR ZÁRUBNĚ
(cm)

JEDNOKŘÍDLÉ DVOUKŘÍDLÉ

60 70 80 90 100 110 120 125 140 145 160 175 180 185

A
Světlý rozměr 
zárubně (mm)

š 608 708 808 908 1008 1108 1208 1258 1408 1458 1608 1758 1808 1858

v 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

B
Rozměr dveří 
v polodrážce (mm)

š 620 720 820 920 1020 1120 1220 1270 1420 1470 1620 1770 1820 1870

v 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

C
Velikost stavebního 
otvoru pro osazení 
zárubně (mm)

š 680 780 880 980 1080 1180 1280 1330 1480 1530 1680 1830 1880 1930

v 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020



NECHTE SE NÁMI 

PROVÉST SVĚTEM 

DVEŘÍ



Motto:  „Opravdu důležité je, abychom se snažili orientovat na naše 

zákazníky. Člověk se musí pořádně otáčet, aby vyhověl všem požadavkům. 

Klademe důraz na individuální a profesionální přístup.” 

                         

       

       Ing. Jaroslav Berka
                                              majitel fi rmy

VZORKOVÁ PRODEJNA

Joštova 27, CZ 586 01  Jihlava

tel./fax: +420 567 311 593

www.javab.cz
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http://www.javab.cz/

