
www.komsta.pl

KATALOG 
DVEŘÍ

2018/19

Vaše pohodlí
Vaše bezpečnost



www.komsta.pl

2

1992 1999 2007 2017

NOVINKY!
Model K2000 PASSIVE – vynikající 
tepelné parametry Ud od 0,63 / tloušťka 
křídla 90 mm
Model ST1000 – možnost zkrácení dveří 
s termickou zárubní  / tloušťka křídla 56 
mm 
Model S1000 – kompletní dveře v ceně 
od 11000 KČ bez DPH Ud od 1,2 / 
tloušťka křídla 56mm
Obklady ze skla v plných dveřích
Dekor KŘEMENOVĚ ŠEDÝ a ŠEDÝ 
Nové vzory dveří a prosklení 
Bezpečnostní protipožární dveře
    a jiné…
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O FIRMĚ

Jsme rodinná firma, která chápe ducha přítomnosti a 
spojuje to, co je důležité s tím, co je perspektivní.

Působíme na trhu již více než 25 let, a po celou tu dobu 
získáváme zkušenosti a snažíme se pružně reagovat na 
potřeby našich zákazníků. Tvarujeme naši identitu a 
chceme být viditelní na trhu. Nechceme jen přetrvávat, 
chceme být aktivní a rozvíjet se.

Zveme Vás ke spolupráci a vytvoření vztahu založeného 
na důvěře a porozumění. Výroba otvorových výplní je 
složitý proces, proto jen kvalifikovaný tým a každodenní 
účinné konání založené na úctě k jiným a znalostech 
mohou zaručit kvalitu na všech úrovních. 
My Vám dáváme kvalitu.

Zároveň počet let, které jsme v tomto průmyslu odpraco-
vali je důkazem stability našeho podniku. Jsme a nadále 
budeme, protože získané zkušenosti jsou naší sílou a 
Vaší bezpečností.

Zveme Vás k seznámení se s naší nabídkou, rádi Vám 
zodpovíme na všechny dotazy a budeme pro Vás part-
nerem na rozhovor. Rozhovorem se přece jen všechno 
začíná.

Předseda správní rady Komsta Okna i Drzwi S.A

Vážení zákazníci,

rád Vás zvu na setkání s firmou 
Komsta Okna i Drzwi S.A.
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TECHNICKÁ DATA

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a je zpra-
cován pouze pro informační účely. 

Vzhledem k vlastnosti tisku, barvy dveří na snímcích prezentovaných v ka-
talogu se mohou lišit od originálů. I při největší péči se mohou vyskytnout 
věcné nebo typografické chyby. 
V souvislosti s úsilím o dosažení nejvyšší kvality našich výrobků si vyhra-
zujeme právo na zavedení konstrukčních a technologických změn, které 
nemusí být obsaženy v tomto katalogu.

Podrobné nejaktuálnější informace o výrobcích a jejich cenách jsou k 
dispozici u našich obchodních partnerů a v prodejnách.

   

Pro zajištění správné funkce dveří se doporučuje zastřešení na jejich ochranu před 
povětrnostními vlivy. Pro dveře otevíravé dovnitř se doporučuje uplatnění okapni-
ce. Dekorativní prvky dveří vyrobeny z nerezové oceli (inox) by měli byt udržovaný 
specializovaným přípravkem na čištění a údržbu nerezové oceli.

Každé zkrácení dveří ze spodu způsobí změnu ve vzhledu výrobku.

Ve dveřích s akustickou výplní (K1000 A, K3000 A) je možné ohýbání plechu pod 
mechanickým tlakem. Tento efekt je normální jev zapříčiněn technologickou me-
zerou mezi vrchním plechovým obkladem a akustickou vložkou, která má za úkol 
eliminovat akustickou rezonanci.

Montáž elektrouzáveru musí být provedena osobou s vhodnými znalostmi v oblasti 
elektrických instalací. Před prvním uvedením do provozu je třeba pečlivě zkon-
trolovat kvalitu a správnost připojení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
            

model S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2, 
K2000, KT2000, K2000 Premium, K2000 Passiv, 

K3000 RC3, K3000 A RC3, DS K3000
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A - akustické dveře    G - prosklené dveře    I - dveře s ocelovými vzory inox     P - dveře ploché    T - dveře s prolisy   

TECHNICKÉ PARAMETRY DVEŘÍ KOMSTA

BEZPEČNOSTNÍ  DVEŘE
K1000 RC2 / K1000 A RC2

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů
PN-EN 1627 RC2

kovové dveře 72 mm a 90 mm
do bytů/do domů

koeficient tepelného prostupu 
od Ud 0,63

TEPLÉ DVEŘE
K2000 / KT2000 / K2000 

PREMIUM / K2000 PASSIV

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů
PN-EN 1627 RC3

BEZPEČNOSTNÍ A AKU-
STICKÉ DVEŘE

 K3000 RC3 / K3000 A 
RC3

počet uzavíracích 
bodů

polyuretanová 
výplň

koeficient tepelného 
prostupu

třída odolnosti 
proti vloupání

akustika dveří tloušťka křídla záruka 
24 měsíců

označení CE

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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ZESÍLENÉ DVEŘE
S1000 / ST1000

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů

MODEL

Ud od 1,2 / 1,5S1000

Ud od 0,84 / 1,0K2000 Premium 7230 dB –

5630 dB –

Ud od 0,96 / 1,2ST1000 5630 dB –

Ud od 1,0 / 1,4K2000 7230 dB –

Ud od 0,84 / 1,0KT2000 7230 dB –

Ud od 1,2K1000 RC2 5630 dB RC2

Ud od 1,2

Ud od 0,63 / 0,75K2000 Passive 9030 dB –

Ud od 1,2

Ud od 1,2

K1000 A RC2

K3000 RC3

K3000 A RC3

56

56

56

36 dB

30 dB

42 dB

–

–

–

–

RC2

RC3

RC3

Ud od 1,2 / 1,5DS K3000 5630 dB –

akustická 
vložka

akustická 
vložka

polystyren

polystyren
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· dveřní křídlo tloušťky 56 mm,
· vysocekvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a poškrábání,
· výplň - deska z ekologického tvrdého zpěněného polystyrenu s dokonalými aku-
sticko-izolačními vlastnostmi,
· zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři 
pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
· sada bezpečnostních vložek
· kliky AXA Niagara s dodatečním horním štítkem v barvě inox F6,
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
· trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
· třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující 
stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
· kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě 
křídla;
na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
· těsnění dveřního křídla,
· montážní práh,
· funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní 
výbavou.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80N*, 80E, 90E, 100E**
POZOR: 
* pouze dveře bez prosklení

· dveřní křídlo tloušťky 56 mm,
· vysocekvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
· zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři 
pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
· sada bezpečnostních vložek
· kliky AXA Niagara s dodatečním horním štítkem v barvě inox F6,
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
· trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
· 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
· kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním,  potažená PVC laminátem 
v barvě křídla,
· těsnění dveřního křídla,
· montážní práh,
· funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní 
výbavou,
· kryty na 3D panty.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*
POZOR:  

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ S1000 STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ ST1000
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MODEL S1000 | ST1000
TEPLÉ ZESÍLENÉ DVEŘE

model S1001 T/56

plné dveře
Ud od 1,2

prosklené dveře
Ud od 1,5

9 uzavíracích 
bodů

56 mm

30 dB

model ST1005 T/56

plné dveře
Ud od 0,96

prosklené dveře
Ud od 1,2

9 uzavíracích 
bodů

56 mm

30 dB

výplň – pěna PUR
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ŠTÍTEK AXA NIAGARA | PRE S1000 I ST1000

tloušťka křídla:
56 mm

hlavní zámek přídavný zámek

bezpečnostní pant 
a bezpečnostní 

hrot proti vypáčení

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
klika-klika AXA Niagara.

regulace síly přítlaku 
křídla k rámu

kovově-dřevěná 
termická zárubeň 

3D panty nastavitelné 
ve 3 rovinách 

kryty 3D pantů

KONSTRUKCE DVEŘÍ S1000

třídílný bezpečnostní pant Ø 18

přídavný zámek se třemi hroty

hlavní zámek se třemi hroty

bezpečnostní hrot proti 
vypáčení 

zesílené pouzdro na zámek

vrstva speciálního lepidla

pozinkovaný ocelový plech

výplň z ekologického 
zpěněného polystyrenu

zárubeň z ocelového plechu 
tloušťky 1,2 mm

PVC laminát odolný proti UV záření
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MODEL S1000 | ST1000 
TEPLÉ ZESÍLENÉ DVEŘE

KONSTRUKCE DVEŘÍ ST1000

zesílený 3D pant nastavitelný 
ve 3 rovinách

přídavný zámek se třemi hroty

hlavní zámek se třemi hroty

bezpečnostní hrot proti 
vypáčení

skelet dveřního křídla z lepeného 
dřeva

těsnění dveřního křídla

pozinkovaný ocelový plech

výplň z polyuretanové pěny

termická kovově-dřevěná 
zárubeň potažená 
laminátem v barvě křídla

PVC laminát odolný proti UV záření

dorazové těsnění křídla

DVEŘNÍ VLOŽKY

hlavní zámek přídavný zámek
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· dveřní křídlo tloušťky 56 mm,
· vysocekvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a poškrábání,
· výplň - deska z ekologického tvrdého zpěněného polystyrenu s dokonalými aku-
sticko-izolačními vlastnostmi (model K-1000)
speciální akustická vložka (model K1000 A)
· zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - pět pohyblivých hrotů, přídavný zámek - 
tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
· sada bezpečnostních vložek
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· panoramatické kukátko,
· třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující 
stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
· kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě 
křídla;
na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
· těsnění dveřního křídla,
· montážní práh,
· funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní 
výbavou.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80N, 80E, 90E, 100E*

MODEL K1000 RC2 | K1000 A RC2
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K1000 RC2 | K1000 A RC2
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model K1000 TI/56/RC2

plné dveře
Ud od 1,2

11 uzavíracích 
bodů

56 mm

30 dB

model K1001 A TI/56/RC2

plné dveře
Ud od 1,2

11 uzavíracích 
bodů

56 mm

36 dB

RC2
PN-EN1627

RC2
PN-EN1627



www.komsta.pl

tloušťka křídla 56 mm ochranný kryt vložky hlavní zámek přídavný zámek bezpečnostní pant 
a bezpečnostní hrot proti 

vypáčení

regulace síly přítlaku křídla 
k rámu

9

MODEL K1000 RC2 | K1000 A RC2
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

KONSTRUKCE DVEŘÍ K1000 RC2 KONSTRUKCE DVEŘÍ K1000 A RC2

třídílný bezpečnostní 
pant Ø 18

přídavný zámek se třemi hroty

hlavní zámek s pěti hroty

bezpečnostní hrot proti 
vypáčení

zesílené pouzdro na zámek

vrstva speciálního lepidla

pozinkovaný ocelový plech

výplň z ekologického 
zpěněného polystyrenu

zárubeň z ocelového plechu tloušťky 

1,2 mm

PVC laminát odolný proti 
UV záření

dorazové těsnění křídla

třídílný bezpečnostní 
pant Ø 18

přídavný zámek se třemi hroty

hlavní zámek s pěti hroty

bezpečnostní hrot proti 
vypáčení

zesílené pouzdro na zámek

vrstva speciálního lepidla

pozinkovaný ocelový plech

speciální akustická vložka

zárubeň z ocelového plechu tloušťky 

1,2 mm

PVC laminát odolný proti 
UV záření

dorazové těsnění křídla

DVEŘNÍ VLOŽKYBEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika 
KOMSTA IDEAL.
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· dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
· vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
· trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
· asymetrická zárubeň A-72 s těsněním, vyrobená z plechu tloušťky 1,2 mm,
potažená PVC laminátem v barvě křídla,
· třídílné panty, zároveň ve dveřích otevíraných dovnitř i ven, zabraňující stažení 
křídla z pantů,
· zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři 
pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· sada bezpečnostních vložek
· těsnění dveřního křídla po obvodu,
· montážní práh,
· funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním ve standardní ceně dveří,
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení).

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*
POZOR: 
Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně 
křídla.

· dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
· vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
· trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
· kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem 
v barvě křídla,
· 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
· zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři 
pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· sada bezpečnostních vložek
· těsnění dveřního křídla po obvodu,
· teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou,
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
· kryty 3D pantů.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*
POZOR: 
Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně 
křídla.

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K2000 STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ KT2000
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MODEL K2000, KT2000
TEPLÉ DVEŘE

model K2000 5 GT/72

plné dveře
Ud od 1,0

prosklené dveře
Ud od 1,4

9 uzavíracích bodů

72 mm

30 dB

výplň z polyuretanové 
pěny

model KT2000 8 G/72

plné dveře
Ud od 0,84

prosklené dveře
Ud od 1,0

9 uzavíracích bodů

72 mm

30 dB

výplň z polyuretanové 
pěny
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tloušťka křídla:
72 mm

těsnění křídla
(pohled ze spodu křídla)

hlavní zámek 

přídavný zámek bezpečnostní pant 
a bezpečnostní 

hrot proti vypáčení

regulace síly přítlaku 
křídla k rámu

kovově-dřevěná termická 
zárubeň

 teplý práh s termickým 
mezikusem

3D panty nastavitelné 
ve 3 rovinách

kryty 3D pantů

KONSTRUKCE DVEŘÍ KT2000KONSTRUKCE DVEŘÍ K2000

třidílný pant Ø 18

přídavný zámek se třemi hroty

hlavní zámek se třemi hroty

bezpečnostní hrot proti 
vypáčení

skelet dveřního křídla 
z lepeného dřeva

dveřní křídlo s těsněním po 
celém obvodu

pozinkovaný ocelový plech

výplň z polyuretanové pěny

zárubeň z ocelového plechu 
tloušťky 1,2 mm potažená 
laminátem v barvě křídla

PVC laminát odolný proti UV záření
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MODEL K2000, KT2000
TEPLÉ DVEŘE

zesílený 3D pant nastavitelný 
ve 3 rovinách

přídavný zámek se třemi hroty

hlavní zámek se třemi hroty

bezpečnostní hrot proti 
vypáčení

skelet dveřního křídla 
z lepeného dřeva

dveřní křídlo s těsněním 
po celém obvodu

pozinkovaný ocelový plech

výplň z polyuretanové pěny

kovově-dřevěná zárubeň potažená 
laminátem v barvě křídla

PVC laminát odolný proti UV záření

přídavný zámek

DVEŘNÍ VLOŽKY 

hlavní zámek    

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná  
 klika-klikaKOMSTA IDEAL.
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· dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
· vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
· trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
· termická kovová zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, vyrobená z plechu tloušťky 
1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
· 3D panty nastavitelné ve 3 rovinách určené pro těžké dveře
· zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech 
bodech po otočení klíče ve vložce,
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) v bezpečnostní třídě 5.1.B,
· těsnění dveřního křídla,
· teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou,
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
· kryty 3D pantů.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*
POZOR: 
Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně 
křídla.

· dveřní křídlo tloušťky 90 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
· vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
· 4- a nebo 5-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
· termická kovová zárubeň s dřevěnou výplní a 2 těsněními, potažená PVC la-
minátem v barvě křídla,
· 3D panty nastavitelné ve 3 rovinách určené pro těžké dveře
· zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech 
bodech po otočení klíče ve vložce,
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) v bezpečnostní třídě 5.1.B,
· 2 těsnění dveřního křídla,
· teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou,
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
· kryty 3D pantů.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*
POZOR: 
Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně 
křídla.

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K2000 PREMIUM STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K2000 PASSIV
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MODEL K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV
DVEŘE VE TŘÍDĚ PREMIUM

model K2000 4 GT/72 Premium

plné dveře
Ud od 0,84

prosklené dveře
Ud od 1,0

8 uzavíracích bodů

72 mm

30 dB

výplň z polyuretanové 
pěny

model K2005 T/72 Passiv

plné dveře
Ud od 0,63

prosklené dveře
Ud od  0,75

12 uzavíracích bodů

90 mm

30 dB

výplň z polyuretanové 
pěny
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kovově-dřevěná termická 
zárubeň

teplý práh 
s termickým mezikusem

3D panty nastavitelné 
ve 3 rovinách

kryty 3D pantů zámek Roto QB nahra-
zující tři tradiční zámky

KONSTRUKCE DVEŘÍ K2000 PASSIVKONSTRUKCE DVEŘÍ K2000 PREMIUM
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MODEL K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV
DVEŘE VE TŘÍDĚ PREMIUM

zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 
rovinách

lištový zámek nahrazující tři tradiční 
zámky

dveřní křídlo s těsněním po 
celém obvodu

bezpečnostní hrot proti vypáčení

skelet dveřního křídla z lepeného 
dřeva

kovově-dřevěná termická zárubeň 
potažená laminátem v barvě křídla

PVC laminát odolný proti 
UV záření

výplň z polyuretanové pěny

pozinkovaný ocelový plech

zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 
rovinách

lištový zámek nahrazující tři tradiční 
zámky

dveřní křídlo s 2 těsněními 
po celém obvodu

bezpečnostní hrot proti vypáčení

skelet dveřního křídla z lepeného 
dřeva

kovově-dřevěná termická zárubeň 
potažená laminátem v barvě křídla

PVC laminát odolný proti 
UV záření

výplň z polyuretanové pěny

pozinkovaný ocelový plech

kovově-dřevěná termická 
zárubeň

teplý práh 
s termickým mezikusem

3D panty nastavitelné 
ve 3 rovinách

kryty 3D pantů lištový zámek 
nahrazující tři 
tradiční zámky

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná  
klika-klika KOMSTA IDEAL. 

NOVINKA!
TLOUŠŤKA KŘÍDLA 90MM 
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model K3001 TI/56

RC3
PN-EN 1627

· dveřní křídlo tloušťky 56 mm s těsněním,
· vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií se zvýšenou odol-
ností proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny (model K-3000) nebo speciální akustická vložka 
(model K- 3000 A),
· posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu,
· kovová zárubeň tloušťky 1,2 mm s těsněním, potažená PVC laminátem v barvě 
křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
· lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech,
· pomocný vrchní zámek,
· sada bezpečnostních vložek,
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· panoramatické kukátko,
· třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující 
stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
· nastavení zámku,
· 3 pevné hroty proti vypáčení,
· montážní práh,
· funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní 
výbavou.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80N, 80E, 90E, 100E*

POZOR: 
Zkracování dveří typu K-3000 je možné výhradně během výroby.
Rozměr 100E není dostupný pro modely K3002 a K3003.

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K3000 56

rozměr 100E*

wenge wenge

ořech

antracit pom. kůra

antracit pom. kůra

bílý

bílý pom. kůra

zlatý dub zlatý dub

winchester winchesterbahenní dub bahenní dub

brazilský ořech ořech

DOSTUPNÉ DEKORY DVEŘÍ KOMSTA K3000 (A)
rozměr 80N, 80E, 90E / struktura dřeva

rozměr 80N, 80E, 90E / pomerančová kůra

mahagon zlatý dubořech

DOSTUPNÉ DEKORY DVEŘÍ KOMSTA K3002, K3003
rozměr 80E, 90E 

antracit

14

MODEL K3000, K3000 A
DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A AKUSTICKÉ RC3/42DB

plné dveře
Ud - 1,2

13 uzavíracích bodů

56 mm

30 dB

výplň z polyuretanové 
pěny

antracit křemen

šedý

akustické dveře 42 dB

antracit
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KONSTRUKCE DVEŘÍ

tloušťka křídla:
56 mm

bezpečnostní pant 
a bezpečnostní hrot proti 

vypáčení

regulace síly přítlaku křídla 
k rámu

tichá práce zámku - 
dvoustupňový přítlak 

křídla k rámu

lištový zámek Roto QB

třídílný bezpečnostní pant Ø 18

pomocný zámek

zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu 
tloušťky 1,2 mm

laminát dřevodekor

bezpečnostní hrot proti vypáčení

výplň z polyuretanové pěny/akustická vložka

skelet křídla z lepeného dřeva

dorazové těsnění křídla

lištový zámek Roto QB nahrazující tři tradiční zámky

pozinkovaný ocelový plech

15

MODEL K3000, K3000 A
DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A AKUSTICKÉ RC3/42DB

DVEŘNÍ VLOŽKY  BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
 klika-klika KOMSTA IDEAL.
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S1000 P/56

ST1000 P/56

K1000 P/56/RC2

K1000 A P/56/RC2

K2000 P/72

winchester bílý
S1000, ST1000,
K1000, K3000

zlatý dub

80N/80/90/100 80N/80/9080N/80/90/100

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wenge

80N/80/90/100

ořech

80N/80/90/10080N/80/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,
K1000, K3000

bahenní dub

80N/80/90/10080N/80/90/100

antracit

antracit pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry
80N/80/90/10080N/80/90

MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV, K3000 RC3, K3000 A RC3
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KT2000 P/72

K2000 P/72 
Premium

K2000 P/90 
Passiv

K3000 P/56/RC3

S1000 T/56

ST1000 T/56

K1000 T/56/RC2

K1000 A T/56/RC2

K2000 T/72

KT2000 T/72

K2000 T/72 
Premium

K2000 T/90
Passiv

K3000 T/56/RC3

S1000 TI/56

ST1000 TI/56

K1000 TI/56/RC2

K1000 A TI/56/RC2

K2000 TI/72

KT2000 TI/72

K2000 TI/72 
Premium

K2000 TI/90
Passiv

K3000 TI/56/RC3

S1001 T/56

ST1001 T/56

K1001 T/56/RC2

K1001 A T/56/RC2

K2001 T/72

KT2001 T/72

K2001 T/72 
Premium

K2001 T/90 
Passiv

K3001 T/56/RC3

antracit křemen

80N/80/90/100

šedý

80N/80/90

K3000 A P/56/RC3 K3000 A T/56/RC3

K3000 A TI/56/RC3 K3001 A T/56/RC3
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80N/80/90 80N/80/90 80N/80/90

DOSTUPNÉ DEKORY/ K1002, K1003, K3002, K3003

mahagon ořech zlatý dub

MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV, K3000 RC3, K3000 A RC3

winchester bílý
S1000, ST1000,
K1000, K3000

zlatý dub

80N/80/90/100 80N/80/9080N/80/90/100

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wenge

80N/80/90/100

ořech

80N/80/90/10080N/80/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,
K1000, K3000

bahenní dub

80N/80/90/10080N/80/90/100

antracit

antracit pomerančo-
vá kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry
80N/80/90/10080N/80/90

17

S1001 TI/56

ST1001 TI/56

K1001 TI/56/RC2

K1001 A TI/56/RC2

K2001 TI/72

KT2001 TI/72

K2001 TI/72 
Premium

K2001 TI/90 
Passiv

K3001 TI/56

S1002 T/56

ST1002 T/56

K1002 T/56/RC2

K1002 A T/56/RC2

K3002 T/56

K3002 A T/56

S1003 T/56

ST1003 T/56

K1003 T/56/RC2

K1003 A T/56/RC2

K3003 T/56

K3003 A T/56

S1004 T/56

ST1004 T/56

K1004 T/56/RC2

K1004 A T/56/RC2

K2004 T/72

KT2004 T/72

K2004 T/72 
Premium

K2004 T/90
Passiv

K3004 T/56

K3004 A T/56

antracit křemen

80N/80/90/100

šedý

80N/80/90

K3001 A TI/56
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MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV, K3000 RC3, K3000 A RC3

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
 klika-klika KOMSTA IDEAL.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

18

S1005 T/56

ST1005 T/56

K1005 T/56/RC2

K1005 A T/56/RC2

K2005 T/72

KT2005 T/72

K2005 T/72 
Premium

K2005 T/90
Passiv

K3005 T/56

S1005 TI/56

ST1005 TI/56

K1005 TI/56/RC2

K1005 A TI/56/RC2

K2005 TI/72

KT2005 TI/72

K2005 TI/72 
Premium

K2005 TI/90
Passiv

K3005 TI/56

winchester bílý
S1000, ST1000,
K1000, K3000

zlatý dub

80/90/100 80/9080/90/100

wenge

80/90/100

ořech

80/90/10080/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,
K1000, K3000

bahenní dub

80/90/10080/90/100

antracit

80/90/10080/90

antracit pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

K3005 A T/56

K3005 A TI/56

antracit křemen

80N/80/90/100

šedý

80N/80/90
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DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV

19

S1000 1 G/56

ST1000 1 G/56

K2000 1 G/72

KT2000 1 G/72

K2000 1 G/72 
Premium

S1000 1 GT/56

ST1000 1 GT/56

K2000 1 GT/72

KT2000 1 GT/72

K2000 1 GT/72 
Premium

S1000 1 GTI/56

ST1000 1 GTI/56

K2000 1 GTI/72

KT2000 1 GTI/72

K2000 1 GTI/72 
Premium

S1000 2 GT/56

ST1000 2 GT/56

K2000 2 GT/72

KT2000 2 GT/72

K2000 2 GT/72 
Premium

winchester bílý
S1000, ST1000,

zlatý dub

80/90/100 80/9080/90/100

wenge

80/90/100

ořech

80/90/10080/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,

bahenní dub

80/90/10080/90/100

antracit

80/90/10080/90

antracit pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

antracit křemen

80/90/100

šedý

80/90

*K2000 1 G/90 Passiv
dostupné od října 2018!

*K2000 1 GT/90 Passiv
dostupné od října 2018!

*K2000 1 GTI/90 Passiv
dostupné od října 2018!

K2000 1 G/90 
Passiv*

K2000 1 GT/90 
Passiv*

K2000 1 GTI/90 
Passiv

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné - proužky
· zrcadlové

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné - proužky
· zrcadlové

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné - proužky
· zrcadlové
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MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV
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DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné - proužky

S1000 2 GTI/56

ST1000 2 GTI/56

K2000 2 GTI/72

KT2000 2 GTI/72

K2000 2 GTI/72 
Premium

S1000 3 GT/56

ST1000 3 GT/56

K2000 3 GT/72

KT2000 3 GT/72

K2000 3 GT/72 
Premium

S1000 3 GTI/56

ST1000 3 GTI/56

K2000 3 GTI/72

KT2000 3 GTI/72

K2000 3 GTI/72 
Premium

S1000 4 G/56

ST1000 4 G/56

K2000 4 G/72

KT2000 4 G/72

K2000 4 G/72 
Premium

K2000 4 G/90 
Passiv

*K2000 4 G/90 Passiv
dostupné od októbra!

winchester bílý
S1000, ST1000,
K1000, K3000

zlatý dub 

80N/80/90/100 80N/80/9080N/80/90/100

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wenge

80N/80/90/100

ořech

80N/80/90/10080N/80/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,
K1000, K3000

bahenní dub

80N/80/90/10080N/80/90/100

antracit

antracit pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

štruktúra pomarančovej kôry
80N/80/90/10080N/80/90

antracit křemen

80N/80/90/100

šedý

80N/80/90
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MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV
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DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné - proužky

S1000 4 GT/56

ST1000 4 GT/56

K2000 4 GT/72

KT2000 4 GT/72

K2000 4 GT/72 
Premium

S1000 5 GT/56

ST1000 5 GT/56

K2000 5 GT/72

KT2000 5 GT/72

K2000 5 GT/72 
Premium

S1000 6 GT/56

ST1000 6 GT/56

K2000 6 GT/72

KT2000 6 GT/72

K2000 6 GT/72 
Premium

S1000 7 G/56

ST1000 7 G/56

K2000 7 G/72

KT2000 7 G/72

K2000 7 G/72 
Premium

K2000 4 GT/90 
Passiv

K2000 5 GT/90 
Passiv

K2000 6 GT/90 
Passiv

K2000 7 G/90 
PAssiv

*K2000 4 GT/90 Passiv
dostupné od října!

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

winchester bílý
S1000, ST1000,

zlatý dub

80/90/100 80/9080/90/100

wenge

80/90/100

ořech

80/90/10080/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,

bahenní dub

80/90/10080/90/100

 antracit

80/90/10080/90

antracit pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

antracit křemen

80/90/100

šedý

80/90
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MODELY DVEŘÍ
S1000, ST1000, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV

TYPY SKEL / modely 9G/9GT

22

DOSTUPNÁ SKLA:

· reflexní
· mléčné

S1000 8 G/56

ST1000 8 G/56

K2000 8 G/72

KT2000 8 G/72

K2000 8 G/72 
Premium

S1000 9 G/56

ST1000 9 G/56

K2000 9 G/72

KT2000 9 G/72

K2000 9 G/72 
Premium

S1000 9 GT/58

ST1000 9 GT/58

K2000 9 GT/72

KT2000 9 GT/72

K2000 9 GT/72 
Premium

reflexní mléčné zrcadlové pískované - 
3 proužky

K2000 8 G/90 
Passiv

K2000 9 G/90 
Passiv

K2000 9 GT/90 
Passiv

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

winchester bílý
S1000, ST1000,

zlatý dub

80/90/100 80/9080/90/100

wenge

80/90/100

ořech

80/90/10080/90

brazilský ořech
S1000, ST1000,

bahenní dub

80/90/10080/90/100

 antracit

80/90/10080/90

antracit pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

antracit křemen

80/90/100

šedý

80/90
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MODELY DVEŘÍ 
K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV

K2000 1 GT/72 
Premium Black

K2000 9 G/72 
Premium Black

wenge zlatý dubantracit ořechwinchester

80/90/100

antracit 
pomerančová kůra

80/90/10080/90/100 80/90/100

bahenní dub

80/90/10080/90/100 80/90/100

bílý pomerančová 
kůra

80/90

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva struktura pomerančové kůry

Dveře K2000 Premium BLACK a K2000 Premium GOLD jsou dostupné ve dvou vzorech: K2000 1 GT/72 i K2000 9 G/72

TYPY SKEL /K2000 9 G Premium BLACK,
K2000 9 G Premium GOLD

reflexní mléčné zrcadlové pískované
 - 3 proužky

Ve standardní výbavě je dostupné kování klika-klika KOMSTA 
IDEAL a kryty 3D pantů v černé a zlaté barvě. Na výběr jsou 
dostupné madla v černé a zlaté barvě (str. 34).

K2000 1 GT/72 
Premium Gold

K2000 9 G/72 
Premium Gold

K2000 1 GT/90 
Passiv Black

K2000 9 GT/90 
Passiv Black

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
klika-klika KOMSTA IDEAL.

Kartáčovaná aplikace v barvě 
kování F4 a F8 firmy AXA

Kartáčovaná aplikace v barvě 
kování F4 a F8 firmy AXA

K2000 1 GT/90
Passiv Gold

K2000 9 GT/90 
Passiv Gold

šedý

80/90

antracit křemen

80/90/100
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NOVINKA !!!
TECHNOLOGIE SKLENĚNÝCH APLIKACÍ V PLNÝCH DVEŘÍCH

pohled zvenku pohled zevnitř

Použití skleněných aplikací umožňuje výrobu dveří s dokonalými 
izolačními vlastnostmi, které se dodatečně vyznačují jedinečným 
designem.

Přednosti použití skleněné aplikace namísto složeného zasklení:

- zachování designu charakteristického pro zasklené dveře
- vynikající tepelné parametry jako u plných dveří (tradiční zasklení ve 
dveřích výrazně zhoršuje tepelné parametry)
- ochrana soukromí před zvědavými pohledy zvenčí (aplikace jsou 
neprůhledné)
- vynikající utěsnění a zpevnění křídla díky plnění PUR pěnou
- dobrá cena při zachování předností plných dveří (plné dveře jsou 
levnější než prosklené, zvláště když je skleněná aplikace pouze 
jednostranná).

V technologii skleněných aplikací je sklo jemně odsunuté od plochy 
křídla a v místě spojení je skoro neviditelné těsnění. Standardní je 
provedení se skleněnou aplikací na vnější straně dveří. Za příplatek 
se dveře dají vyrobit s oboustrannou aplikací. Když je aplikace pouze 
jednostranná, vnitřní strana je plná.   

SKLENĚNÉ APLIKACE

PRŮŘEZ KŘÍDEL S APLIKACEMI

aplikace jednostranná aplikace oboustranná

těsnění

ornamentální sklo

výplň – PUR pěna
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NOVINKA !!!
TECHNOLOGIE SKLENĚNÝCH APLIKACÍ V PLNÝCH DVEŘÍCH

DOSTUPNÉ VARIANTY APLIKACÍ

TYPY SKLENĚNÝCH APLIKACÍ

tištěné white tištěné black tištěné pískované tištěné zrcadlo tištěné vlny

BARVY APLIKACÍ - VE DVEŘÍCH S BAREVNÝMI APLIKACEMI

wenge ořech bílázlatý dub winchester bahenní dubbrazilský ořechantracit šedá

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
 klika-klika KOMSTA IDEAL.
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winchester zlatý dub

80/90/10080/90/100

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wenge

80/90/100

ořech

80/90/100

bahenní dub

80/90/10080/90

antracit

MODELY DVEŘÍ
K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV

80/90/10080/90

antracit  pomerančová 
kůra 

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

K2000 GA 1/72
Premium

K2000 GA 2/72
Premium

K2000 GA 3/72
Premium

K2000 GA 4/72
Premium

antracit křemen

80/90/100

šedý

80/90

*K2000 GA 1/90 Passiv
dostupné od října 2018!

* K2000 GA 2/90 Passiv
dostupné od října 2018!

*K2000 GA 3/90 Passiv
dostupné od října 2018! *K2000 GA 4/90 Passiv

dostupné od října 2018!

K2000 GA 1/90
Passiv*

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

K2000 GA 2/90
Passiv*

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

K2000 GA 3/90
Passiv*

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

K2000 GA 4/90
Passiv*

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
klika-klika KOMSTA IDEAL.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

GA - skleněná aplikace GA - skleněná aplikace

GA - skleněná aplikace GA -skleněná aplikace
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MODELY DVEŘÍ
K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV

K2000 GA 5/72
Premium K2000 GA 6/72

Premium

K2000 MA 7/72
Premium

K2000 GA 8/72
Premium

*K2000 GA 5/90 Passiv
dostupné od října 2018!

*K2000 GA 6/90 Passiv
dostupné od října 2018!

*K2000 MA 7/90 Passiv
dostupné od října 2018!

*K2000 GA 8/90 Passiv
dostupné od října 2018!

K2000 GA 5/72
Passiv

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

K2000 GA 6/72
Passiv

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

K2000 MA 7/72
Passiv*

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

K2000 GA 8/72
Passiv*

příplatek za 
oboustrannou 

aplikaci

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
klika-klika KOMSTA IDEAL.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

MA - kovové aplikace GA - skleněná aplikace

GA - skleněná aplikace GA - skleněná aplikace

winchester zlatý dub

80/90/10080/90/100

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wenge

80/90/100

ořech

80/90/100

bahenní dub

80/90/10080/90

antracit

80/90/10080/90

antracit  pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

antracit křemen

80/90/100

šedý

80/90
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Vrchní a boční světlíky jsou určeny pro modely dveří 
K2000 a K2000 Premium s termickou kovově-dřevě-
nou zárubní. Je možné je použít na zabudování 
širokých vstupů v rodinných domech a pro zvětšení 
prosvětlení místností.

Okna mají rámy z lepeného dřeva opláštěného ko-
vovými obklady, díky čemuž se jejich konstrukce 
vyznačuje výjimečnou stabilitou a velmi dobrými 
tepelněizolačními parametry. Konstrukce světlíků 
umožňuje spojování s dveřmi otevíranými dovnitř i 
ven.

Je možné vyrobit světlíky nestandardních rozměrů - 
po konzultaci s obchodním oddělením.

Průřez termické kovově-dřevěné zárubně Průřez kovového rámu okna s dřevěnou vložkou

termický mezikus

SVĚTLÍKY
BOČNÍ A VRCHNÍ

dostupné rozměry:
30 / 40 / 50

dostupné rozměry dveří:
80E / 90E / 100E

28

dostupné rozměry: 
30 / 40 / 50

práh
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SVĚTLÍKY
BOČNÍ A VRCHNÍ

reflexní mléčné pískované 
- 3 proužky

MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ OKEN

Vrchní nadsvětlíky jsou dostupné pouze pro dveře v 
rozměru 90. Boční světlíky jsou dostupné pro dveře v 
rozměrech 80, 90 a 100.

Dostupné typy prosklení:
- sklo reflexní
- sklo mléčné
- sklo zrcadlové
- sklo pískované – 3 proužky
- sklo čiré

Boční světlíky

Boční světlík jednostranný
„30”, „40”, „50”

Boční světlík oboustranný
„30”, „40”, „50”

Vrchní nadsvětlíky

Vrchní nadsvětlík
„30”, „40”, „50”

29

zrcadlové čiré

boční světlík 
levý

boční světlík levý
a vrchní světlík

boční světlík pravý
a vrchní světlík

boční světlíky
pravý

vrchní 
světlík

boční svetlíky 
oboustranné

boční světlíky 
oboustranné 

a vrchní světlík
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DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
DS K3000

KONSTRUKCE DVEŘÍ

Lištový zámek ROTO QB nahrazující tři tradiční zámky

Práh z nerezavějícího plechu s těsněním. Zaručuje 
výborné těsnění a je velmi estetický.

Křídlo obložené pozinkovaným ocelovým plechem a 
potažené speciálním laminátem odolným vůči UV záření a 
usnadňujícím udržování čistoty

Kovově-dřevěná  zárubeň  potažená PVC laminátem v barvě 
křídla

3D panty nastavitelné ve třech rovinách a 6 
bezpečnostných hrotů zabraňujících vypáčení křídla na 
strane pantů

Dveřní křídlo s těsněním.

Výplň z polyuretanové pěny s výbornými izolačně-akustic-
kými vlastnostmi

 tloušťka křídla 56 mm tichá práce zámku - 
dvoustupňový přítlak 

křídla k rámu

lištový zámek Roto QBkovově-dřevěná termická 
zárubeň

30

3D panty nastavitelné 
ve 3 rovinách

· dveřní křídlo tloušťky 56 mm s těsněním,
· vysocekvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti 
slunečnímu UV záření a poškrábání,
· výplň z polyuretanové pěny,
· posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu křídla,
· kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a s těsněním, potažená PVC la-
minátem v barvě křídla,
· lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech,
· pomocný vrchní zámek,
· sada bezpečnostních vložek,
· bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
· panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
· 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře, 
· nastavení zámku,
· 6 pevných hrotů proti vypáčení,
· kryty 3D pantů,
· funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní 
výbavou.

plné dveře
Ud od 1,2

prosklené dveře
Ud od 1,5

16 uzavíracích bodů

56 mm

plněné PUR pěnou

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ DS K3000



www.komsta.pl

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
DS K3000 9 GT I DS K3000 P/56

DS K3000 P/56
+DP 00

DS K3000 9 GT/56
+ DG 09

DS K3000 9 GT/56
+DP 00

Dostupné obchodní rozměry dveří:
- 110 (80+30) - 130 (80+50)
- 120 (90+30) - 140 (90+50)

DS K3004 T/56 + 
DP00

DOSTUPNÁ SKLA:
· mléčné
· reflexní
· pískované – 3 proužky
· zrcadlové

winchester zlatý dub

80/90/10080/90/100

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wenge

80/90/100

ořech

80/90/100

bahenní dub

80/90/10080/90 

antracit

80/90/10080/90

antracit  pomerančová 
kůra

bílý pomerančová 
kůra

štruktúra pomarančovej kôry

antracit křemen

80/90/100

šedý

80/90

Ve standardní výbavě dveří je dostupná 
klika-klika KOMSTA IDEAL.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL
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DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
DS K3000 9 GT I DS K3000 P/56

DS K3000 5 GT/56 
+ DP00

DS K3000 4 GT/56 
+ DP 00

DS K3000 4 GT/56 
+ DG 04

32

DS K3000 5 GT/56 
+ DG 05

TYPY PROSKLENÍ  / DS

reflexní mléčné zrcadlové pískované - 3 
proužky

DOSTUPNÁ SKLA:
· mléčné
· reflexní
· mléčné - proužky 
(malované)

DOSTUPNÁ SKLA:
· mléčné
· reflexní

DOSTUPNÁ SKLA:
· mléčné
· reflexní
· mléčné - proužky 
(malované)

DOSTUPNÁ SKLA:
· mléčné
· reflexní

mléčné 
- proužky 

(malované)

winchester zlatý dub

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

wengeořech bahenní dub

antracit

antracit  
pomerančová kůra

bílý pomerančová 
kůra

struktura pomerančové kůry

antracit křemen
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BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

KONSTRUKCE DVEŘÍ KONSTRUKCE DVEŘÍ

MODELY DVEŘÍ

M00 G00 GI04 GI24 GI41

o`=O QO=Ç_ bäOPM p~I=pã o`=P QO=Ç_ bäOPM p~I=pãRC2 42 dB EI 30 Sa, Sm o`=O QO=Ç_ bäOPM p~I=pãRC3 42 dB EI 30 Sa, Sm

55 55-s

křídlo z ocelového plechu

zárubeň z ocelového plechu

hlavní zámek s pěti hroty

přídavný zámek se třemi hroty

dřevěný skelet křídla

vyplněné ohnivzdornou vložkou

2 panty φ 18

1 pružinový závěs

3 hroty proti vypáčení

nerezový práh

křídlo z ocelového plechu

zárubeň z ocelového plechu

lištový zámek  ROTO QB

dřevěný skelet křídla

vyplněné ohnivzdornou vložkou

2 panty φ 18

1 pružinový závěs

3 hroty proti vypáčení

nerezový práh
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

délka madla 1000 mm 1200 mm 1700 mm

madlo trubkové
přímé

madlo obdélníkové
přímé

po
hl

ed
 ze

vn
itř

po
hl

ed
 z

ve
nk

u
ZPŮSOB PŘIPEVNĚNÍ MADLA

VNĚJŠÍ MADLO

madlo obdélníkové   
 šikmé

madlo trubkové/obdélníkové šikmé                                                                          
s elektronickým tlačítkem

madlo trubkové
 šikmé

délka madla 1500 mm 1700 mm délka madla 1500 mm

PŘÍPLATEK ZA BARVU KOVÁNÍ

barva: staré zlato F4

volitelné pro modely:
K1000, K2000, K3000
*netýká se modelu GOLD

barva: černá F8

volitelné pro modely: 
K1000, K2000, K3000
*netýká se modelu BLACK

po
hl

ed
 ze

vn
itř

po
hl

ed
 z

ve
nk

u

skrz křídlo (přímé) jednostranně (šikmé)

Cena madla s tlačítkem obsahuje:
- elektrozámek
- napáječ (nezbytná zásuvka 220V)
- elektrickou instalaci
Možnost uplatnění napájače PSC-12010
str.36

Montované skrz křídlo
pro modely: ST1000, K2000, KT2000, K2000 Premium, K2000 Passiv

Montované jednostranně – šikmé
pro modely: ST1000, KT2000, K2000, K2000 Premium, K2000 Passiv, DS K3000
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

MODEL DVERÍ

systém jednoho klíče

bezpečnostní klika-koule ve 3 bezpečnostní třídě

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

35

rozšíření 
při uplatnění KOVOVĚ-DŘEVĚNÉ zárubně ve ven otevíravých dveřích se doporučuje 
použít profil rozšiřující zárubeň na straně pantů. Rozšiřovací profily jsou dostupné 
ve dvou rozměrech.

příplatek za rozměr 100E

dvoupovrch 
provedení křídla v různých barvách na obou stranách

kryty na bezpečnostní panty, barva: platina, stříbrná, olivová

ochranná lišta z nerezové oceli výšky 150 mm

výztuž v místě připevnění samozavírače

okapnicí lze montovat na dveře, které nemají aplikace nebo rámečky INOX sahající 
po spodní část dveřního křídla

okapnice (doporučovaná pro dveře otevírané dovnitř)

asymetrická zárubeň 150 mm

maskovací lišta (v případě samostatného zkracování dveří)

zkracování dveří
dveře S1000, K1000, K1000 A: maximálně o 150 mm, dveře K3000: maximálně o 
90 mm (každých 10mm)

umístěna na širší straně křídla

dvoupovrch
provedení křídla a KOVOVĚ-DŘEVĚNÉ  zárubně v různých barvách na obou stranách

S1000 K1000
K1000 A

K2000 K2000 
Premium

K2000 
Passiv

K3000
K3000 A

DS 
K3000

klika-koule NIAGARA

druhá bezpečnostní vložka s knoflíkem ve třídě 6.2.C (knoflík na vnitřní straně)

V V V N V V

V N N N N N

N V V V V V

ST1000 KT2000

N

V
N

„30” (30x2100)

„50” (50x2100)

V
N

N

V

V

V

V

V

V

V N N V N
V

N

V
S

V
S

V S V S

V V S V V
V

S

V N N V N
V

V

V V N N N N

V V V V V V

V
S

V S S S S

V V V V V N

V

N

V

N
V N V N

N

V

N

V
N V N V

V V V N V V

N N N V N N
dodatečný denní zámek
– přídavný k lištovému zámku ROTO QB vybavený vložkou s knoflíkem na vnitřní straně

S - standard     V - volitelné     N - nedostupné
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ENTR YALE ZAMEK zámek s vložkou

otevírání dveří smartphonem pomocí aplikace

ENTR YALE Biometrická čtečka s dotykovým panelem

otevírání dveří pomocí otisku prstu a zadáním kódu na klávesnici (až 20 různých uživatelů)

ENTR YALE ovladač / 1 kus

otevírání dveří se zámkem ENTR YALE pomocí dálkového ovladače (až 20 různých 

iBeacon Estimote Proximity

automaticky otevře zámek po přiblížení se ke dveřím po návratu domů

Zámek Gerdalock V3

s bezpečnostní vložkou ovládaný smartphonem pomocí aplikace 

36

elektrozámek 12 V AC/DC (s přepínačem den/noc)

MODEL DVEŘÍ

S1000
ST1000

K1000
K1000 A

K2000
KT2000

K2000 
Premium

K2000 
Passiv

K3000
K3000 A

DS 
K3000

V N V V N V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V N V V N V

Napáječ elektrozámku

Napáječ PSC-12010 / 12VDC-1A. Napáječ lze namontovat v povrchových nebo podomítkových instalačních 

krabičkách nebo pomocí šroubů s fí 3mm. Napáječ je nutný pro provoz připojeného elektrozámku.

podklad XPS pod práh (1,2 m)

hydroizolační fólie EPDM

pro dveře s termickou zárubní, teplou montáž

pro dveře s termickou zárubní, teplou montáž

přípravek na údržbu nerezavějící oceli, objem 400 ml

těsnící fólie
pro dveře s termickou zárubní, teplou montáž; minimální množství pro objednávku je 
30 bm/1 balík

N
V

N
V

N V N V

N
V

N
V

N V N V

N
V

N
V

N V N V

V V V V V V

S - standard     V - volitelné     N - nedostupné
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21

50

92

1615 15

92

50

35

56

92

21

150

134
40

92

30

15

150

50

30

N 56 A 56 A 56 (150 mm) A 72

Zárubeň N 56
dveře S1000 
dveře K1000
dveře K3000

Zárubeň A 56
dveře S1000 
dveře K1000
dveře K3000

Zárubeň A 56 (150 mm)
dveře S1000 
dveře K1000
dveře K3000

Zárubeň A 72
dveře K2000

Term. zárubeň 
dveře ST1000, 

KT2000, K2000 Pre-
mium, DS K3000

Práh 72 Práh 56 Termický práhPráh 56 

TYPY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

PRŮŘEZY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

TYPY A PRŮŘEZY PRAHŮ

TECHNICKÉ INFORMACE

50

92

15

35

92

5037
,5

37

Term. zárubeň 
dveře K2000 Passiv

(2 těsnění)

S 56

15

92

50 50

Zárubeň S 56
S1000, K1000, 

K3000

90

70

55
40

70

symetrická rohová asymetrická asymetrická asymetrická

TYPY A PRŮŘEZY TERMICKÝCH ZÁRUBNÍ
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dovnitř otevíravé dveře

PRAVÉ LEVÉ

PRAVÉLEVÉ

ven otevíravé dveře

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

TECHNICKÉ INFORMACE

38

Inteligentný zámek

Nejmodernější bezpečnostní technologie ve dveřích KOMSTA.

Otevírejte a zavírejte dveře svého domu bez použití klíče. Ovládejte zámek dveří pomocí smartphonu, papilárních linií, PIN čísla a dálkového ovladače. Sdílejte digitální 
klíč na dálku Vaším hostům. Spravujte uživatelský přístup v konkrétním čase (dny v týdnu a hodiny).

Pomocí aplikace ENTR můžete otevírat a zavírat dveře ze svého smartphonu, což Vám umožňuje ovládání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; aplikace dává následující 
možnosti:
- vytváření, kopírování a používání virtuálních klíčů pro otevírání dveří pomocí smartphonu, tabletu nebo jiného zařízení podporujícího technologii Bluetooth,
- využití inteligentní technologie šifrování Bluetooth nezávisle na dostupnosti mobilní sítě,
- upozornění - dveře otevřené/zavřené, úroveň nabití baterie,
- správa virtuálních klíčů, přidělování přístupových oprávnění,
- technická podpora dostupná přímo v aplikaci ve Vašem smartphonu.

ENTR YALE zámek s vložkou ENTR YALE Biometrická čtečka 

s dotykovým panelem

V ROZHOVORU SE ZÁKAZNÍKEM SE NEZAPOMEŇTE 
ZEPTAT NA:

model dveří

rozměr dveří – 80E/90E/100E

směr otevírání dveří
- dovnitř/ven
- pravé/levé

barvu dveří

kování: klika-klika / klika-koule / madlo

volitelné příslušenství
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY KŘÍDEL, ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH 
OTVORŮ V MILIMETRECH [MM]

* pro asymetrickou zárubeň šířky 150 mm
** pouze pro dveře bez prosklení

TECHNICKÉ INFORMACE

A

A - výška otvoru
Hs - výška křídla
Hp - výška průchodu
Ho - celková výška 
zárubně

Ho
Hp Hs

SCHÉMATA KŘÍDEL, ZÁRUBNÍ A MONTÁŽNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ

Asymetrická zárubeň

Rohová zárubeň

B - šířka otvoru
Sp - šířka průchodu
Ss - šířka krídla
Sc - celková šířka zárubně

B

Sp

Ss
Sc

B

Sp

Ss
Sc

Termická symetrická zárubeň

B

Sp

Ss
Sc
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Autorizovaný partner v ČR: 
D&L mont CZ s.r.o.
Zemědělská 1091 500 03 Hradec Králové
tel: + 420 495 510 121 mobil: 737 231 220
email: info@dlmont.cz www.dlmont.cz

antracit antracit křemen šedá

struktura dřeva

struktura pomerančová kůra

struktura dřeva struktura dřeva struktura dřeva struktura dřeva

struktura dřeva struktura dřeva struktura dřeva

struktura dřeva struktura dřevastruktura pomerančová kůra struktura pomerančová kůra
antracit

wenge bílá bílámahagon

zlatý dub bahenní dub brazilský ořech ořech

Autorizovaný obchodní zástupce

Komsta Okna i Drzwi S.A.


