Va�� �p����� � ���rod��

1

START dveře posuvné
do bezobložkového pouzdra
nástřik bílá RAL

Skleněné dveře posuvné
do bezobložkového pouzdra
Sa�nato

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 specializovanému
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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Skleněné dveře
Sa�nato

skleněné
dveře

HELIX MIX

LINEAR 52

HELIX 30

HELIX 20

HELIX 24

HELIX 43

Celoskleněné
dvoukřídlé dveře
otočně kyvné,
čiré sklo

HELIX 52

EROS 31

VESTA 24

VESTA 20

HELIX 56

HEKTOR 33
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sklo s digitálním �skem dle vaší předlohy

Sa�nato s digitálním �skem

VS DI01

ORIGINÁL

Sa�nato s gravírováním

VS G44

CSD mo�v, sa�nato s výbrusy

HELIX 54

VS P5P

čiré sklo s pískovaným mo�vem

jsou vždy jedinečné. Dovolují maximální
průchodnost světla, působí neutrálně.
Lze je zasadit do klasických dřevěných zárubní,
skrytých, ale i vytvořit jako posuvné, kyvné,
dvoukřídlé a další.
Inspirujte se.
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CUBIC 54
dveře do stropu
s pevným nadsvětlíkem
barva RAL

EROS 10
dýha ořech americký
zárubeň LUX
sklo pískované
se vzorem

dveře
quartz

MIMAS
MIRANDA 10/11

JANUS
10/11

MIMAS
30/31

CIRK
20

JANUS
30/31

AMOR
10/11

EROS
12/13

JANUS
50/51

JANUS
80

CUBIC
30/31

EROS
50/51

EROS
53

Detail
zvolené kliky
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dýha buk, zárubeň LUX

dýha palisandr santos

JANUS 72

CIRK 30

MIRANDA 20

dýha padouk, zárubeň RONDLIX

dýha bělený dub

JANUS 12

CUBIC Q54

dýha �neo - indická jabloň

se sklem na prvním místě. Sklo pro ně není jen
výplní, stává se dominantním a nosným prvkem.
Zamilujete si je pro jejich originalitu.
Dají se kombinovat se skleněnými i dalšími
dveřmi.

Detail
zvolené kliky
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START
dveře do stropu
s vrchním nadsvětlíkem
barva RAL
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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

START

TRIANGEL 10

START Q dýha sa�nnus

ATEN 24/25

PARKY REGULUS Q 44 IN dýha dub

ATEN 12

dýha ořech americký, posuvné do pouzdra

ATEN 100

TRIANGEL 22IN

obklad dřevěnou podlahou, dveře vysoké

START

START Q

jsou stále nejžádanější a nejoblíbenější.
Jedním z důvodů je nekonečná nabídka dřevin,
povrchů a povrchových úprav.
Jemný vzor lze vytvořit spojením různých druhů
dýhy, nebo využi�m svislé a vodorovné kresby
dřeva, INTARZIE má díky laserové technologii
jakýkoliv tvar.
Velmi oblíbené a elegantní jsou plné dveře
v provedení VYSOKÉ DVEŘE.

dýha jasan jádrový, bezfalcové, spoj obložek zárubně natupo

dveře
PLNÉ
HLADKÉ

dub sukatý, posuvné dveře

START
posuvné dveře
do stěny
barva RAL

9

HELIX 27
dýha wenge
kovové pásky

HELIX 20Q
dýha ořech
americký
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HELIX
56

REGULUS
400

VESTA
250

GALAXIE
10/11

GALAXIE
30/31

GALAXIE
141

GALAXIE
200

GALAXIE
155

GALAXIE
101

dýha hruška, pásy zafrézovaného skla

HELIX
51

GALAXIE 131

HELIX
44

ARO dýha dub bělený 310/R,
pásky nerez kartáčované, zafrézované v ploše

HELIX
42

GALAXIE 143

HELIX
30

frézování do plochy, bílá nástřik, skrytá zárubeň

dýha �neo – indická jabloň, kovové pásky

HELIX 54 Q KP

HELIX 66

Dají se úzasně kombinovat s dveřmi
skleněnými se stejným mo�vem.

RAL nástřik - kombinace, frézování do plochy

Znakem dveří HELIX jsou tenké linky,
dveří GALAXIE prvky z různých materiálů.
Dveře zdobené kovovými pásky, frézováním
do plochy dveřního křídla, kovovými pásy
nebo sklem.

HELIX
25

HELIX

dveře
HELIX
GALAXIE
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VESTA 22VS Q
dýha ořech americký

REGULUS 44VS
dýha dub, vsazené sklo
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VESTA
26/27

VESTA
42/42

VESTA
48/49

VESTA
60/61

VESTA
52/53

VESTA
86/87

VESTA
94/95

VESTA
102/103

dýha ovangol, čtverce dýha makassar

VESTA
11

VESTA 25N

REGULUS
34/35

dýha bříza, zárubeň LUX

REGULUS
12/13

VESTA 22VS Q

dýha dub, vsazené sklo

REGULUS 12VS

REGULUS
40/41

dýha ořech americký

dýha třešeň americká, vsazené sklo

REGULUS 30VS

jsou moderní dveře se vzorem tvořeným
jednoduchými geometrickými tvary.
Mo�v je na dveřním křídle tvořen drážkou,
lištami, dýhami různých barev a vsazenými
výplněmi.
Díky variabilitě vždy počítá se shodnou
prosklenou variantou.

REGULUS
30/31

VESTA 40VS

dveře
regulus
vesta
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METEOR 26VS, P9
dýha třešeň
americká
dvoukřídlé

MERKUR 830
bílá RAL nástřik
lišty H, jednostraně
přiznané spáry

dveře
METEOR
MERKUR

METEOR
10/11

METEOR
14/15

METEOR
32/33

METEOR
100/110

METEOR
104/105

METEOR
110/111

MERKUR
100/101

MERKUR
103
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dýha olše

v zárubni RONDLIX, nástřik RAL kombinace

MERKUR 100

MERKUR
130/131/132

MERKUR 122

MERKUR
124

dub, drásaný povrch, olejovaný

MERKUR
120/121/122

MERKUR 131

dýha jasan mořený

METEOR 22VS P9

METEOR 20/21 PG

varianta A, dýha jasan

jsou tradiční dveře s velkým výběrem
vzorů, dřevin a povrchů.
Opět se vyrábí jako prosklené nebo s plnými
výplněmi. U některých modelů je možnost
vsazených výplní a u všech lze vytvořit
vybraný vzor frézováním do plochy.

MERKUR
105
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ORION 103
dýha dub mořený
dvoukřídlé posuvné do stěny

ANDROMEDA 403
masivní dřevo
dub mořený
fazetové sklo

dveře
KLASIK

SATURN
372

JUPITER
386/4k

PEGAS
700/701

PEGAS
732/733

ANDROMEDA
491/492

ANDROMEDA
434/434V

ORION
203/203V

PERSEUS
500/501

PERSEUS
533/533V

PERSEUS
570/571

HERKULES
602/602V

HERKULES
636/636V

HERKULES
691/692
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dýha dub mořený, výplň M

HERKULES 631

dýha dub mořený, vitrážované sklo

JUPITER 382

dýha jasan, výplň P

ORION 333

bílá nástřik - RAL 9016

PEGAS 753X

ANDROMEDA 403

I zde Vám představujeme jen malou
část ze sor�mentu interiérových dveří
ŠIMBERA.
Informujte se…

dýha dub mořený, výplň M

jsou to nejlepší pro tradiční interiér.
Mají nadčasovou hodnotu,
krásu profesionálního zpracování
a vůni masivního dřeva.
Vyrábí se v mnoha variantách,
provedeních, využívají nezaměnitelnost
vitrážovaných skel.
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Skrytá zárubeň
v keramickém
obkladu
dveře START
RAL

Skrytá zešikmená dvířka
pro diskrétní umístění
technických rozvodů
v interiéru

SKRYTÉ
ZÁRUBNĚ

Nové trendy - skryté zárubně: vnímáme evropské
trendy v designu i technice a proto již pátým rokem
realizujeme systémy skrytých zárubní a dveří včetně
bezobložkových pouzder.
Vyžádejte si podrobné informace o technických
řešeních před zahájením stavby.

Skrytá zárubeň
dveře START
dýha eben - ARO
klika Maximal
soklová lišta C-02
dýhovaná
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Skryté hliníkové
zárubně pro zděné
i sádrokartonové stěny
nabízíme vícero druhů
pro dveře 40 i 50 mm
silné jednokřídlé
i dvoukřídlé s klasickým
i reverzním otevíráním
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Skrytá zárubeň
v keramickém
obkladu
dveře START
RAL

Systémy skrytých zárubní se používají pro jejich
dokonalý minimalismus, eleganci i exkluzivitu.
Informujte se o jejich možnostech.

Detail
drásaný povrch dub
tónovaný olej

Ta dokonalá neviditelnost zárubní je využívaná u dveří
ve stejném povrchu jako stěna i povrchu rozdílném.
Inspirujte se a dopřejte svému interiéru tento klenot.

Skrytá zárubeň
dveře Start
do stropu
dub olejovaný

Celoskleněné dveře a dveře
s bílým RAL nástřikem
ve skryté zárubni
Soklová lišta
dýha dub olejovaný
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Skrytá skříňka a dveře do stropu
se skrytou zárubní, vše v barvě stěny

Skrytá zárubeň,
lak ve stejné barvě jako zeď.
Soklová lišta C-02, vnější proﬁl
dřevěný, barva RAL. Instalováno
ve svorkovnici nalepením.

Systémy skrytých zárubní pro dveře, nábytková dvířka, posuvná
bezobložková pouzdra a navazující soklové lišty dodáváme od
českých i zahraničních výrobců. Vybíráme tedy vždy ideální řešení
pro Vaše potřeby a �m op�malizujeme výsledný celek, aniž byste
byli limitováni ucelenou dodávkou dveřních křídel.
Soklová lišta C-01
s čelním hliníkovým
eloxovaným panelem
Rohové spoje se řeší
spojem na pokos
nebo jsou opatřeny
krytkami v barvě soklů.
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Zapuštěná
zárubeň
v rovině se zdí
dveře START
dýha ořech
americký
boční světlíky

VESTA 22VS
boční světlík, zapuštěná zárubeň
v rovině s kamenným obkladem,
dveře HELIX 20Q
dýha ořech americký

Zapuštěné zárubně vsazujeme tak, aby plocha zděné (sádrokartonové)
stěny, obložek zárubní a dveřního křídla tvořily jednu rovinu.
Napojení zárubně ke stěně lze vyrobit bez přiznané spáry nebo se spárou
přiznanou v doporučené šířce 5 - 20 mm.
Je zde proveditelné i obrácené - reverzní otevírání do stěny vhodné především
do s�sněných prostor nebo chodeb se dveřmi otevíravými do místnos�.
POZOR! Zapuštěné a skryté zárubně nabízíme pro všechny druhy příček
a to i bez vrchních poutců - do stropu nebo s pevnými nadsvětlíky.
Standardně do výšky 3000 mm, lze i vyšší!

min. tloušťka 100 mm

perlinka

Vysoké dveře se
zapuštěnou zárubní
a designovou
obvodovou spárou
15 mm
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montážní
pěna
zeď

omítka

Zapuštěná zárubeň
s přiznanou spárou 15 mm
klasické otevírání

hliníkový
proﬁl „P“

rám zapuště- bezfalcové
né zárubně dveře

světlost
obkladové
zárubně
obkladová
zárubeň

perlinka

montážní
pěna
zeď

omítka

Zapuštěná zárubeň
bez přiznané spáry
obrácené otevírání

hliníkový
proﬁl „P“

rám zapuště- bezfalcové
né zárubně dveře

světlost
obkladové
zárubně
obkladová
zárubeň

perlinka

min. tloušťka 100 mm

Zapuštěná zárubeň
bez přiz spáry
klasické otevírání

min. tloušťka 100 mm

ZAPUŠTĚNÉ
ZÁRUBNĚ

montážní
pěna
zeď

omítka

hliníkový
proﬁl „P“

rám zapuště- bezfalcové
né zárubně dveře

světlost
obkladové
zárubně
obkladová
zárubeň

rozměr rámu zapuštěné zárubně

rozměr rámu zapuštěné zárubně

rozměr rámu zapuštěné zárubně

velikost stavebního otvoru

velikost stavebního otvoru

velikost stavebního otvoru
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Skleněná obkladová
stěna a dveře
se skrytou zárubní
Obložení stěn včetně klasických
i reverzních dveří do stropu, dýha jilm

foto: Čeněk Vitovský
design: www.muuza.cz

dole: skleněné a nábytkové
dělící příčky s integrovanými dveřmi do stropu
Realizace vzorkovna DARE EUROOKNA Rajhrad

Celoskleněná
stěna v rámové
zárubni
s nadsvětlíkem

HELIX 56 KP
dýha ořech
americký

obkladové
stěny
a příčky
Trendem posledních roků v řešení interiérů jsou dělící stěny
tvořené v celku s nábytkovými díly, obklady a dveřmi.
Jejich nespornou výhodou je dodatečná variabilita prostoru
bez nutnos� prašných stavebních úprav. Tyto nábytkově stavební díly
umíme vyrobit hlukově i tepelně odizolované a samozřejmos� je
„designová čistota“.
Doporučujeme konzultace s Vašim projektantem nebo architektem
již v přípravě projektu.
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Dveře START posuvné
do bezobložkového
pouzdra
dveře se skrytou zárubní
obkladová stěna
dub mořený

Dělící stěna s posuvnými
dveřmi dýha indická jabloň
+ aro dýha Javor 12

MIMAS 10 dveře do stropu
se dvěma bočními světlíky,
prosklená stěna se dveřmi
MIMAS 10.
Řešení vhodné do prostor
za�žených zvýšenou vlhkos�
a rozdílnos� teplot.
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Celoskleněné dveře
posuvné na stěnu
sa�nato

Expozice PRAHA

Zenklova 215/413
180 00 Praha 8 – Kobylisy
tel.: +420 222 542 246
Expozice BRNO

H-Park, Heršpická 11d
639 00 Brno
tel.: +420 545 247 466

28

Výroba, sídlo

Mělčany 12
664 64 Dolní Kounice
tel./fax: +420 546 421 464
dvere@simbera.cz
www.dvere-simbera.cz
www.dvere-do-stropu.cz

Naše výrobky si můžete prohlédnout v podnikových prodejnách v Praze a Brně.

