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I. Technická informace 
 
1. Materiály, složení 
  
Dveřní výplně jsou vyrobeny jako lepený vícevrstvý sendvič z několika druhů materiálů:  
 
Vnější pohledová část plastových (ABS) výplní 
Vnější    pohledovou    část    tvoří  dvě  vakuově    tvářené,   popř.   hladké  desky (každá  o  síle  2,0 
mm) ze speciálního materiálu ABS/PMMA resp. ABS, jehož vnitřní vrstvou je ABS a vnější vrstvou 
akrylát (PMMA), nebo dekorativní fólie. Tento materiál je vysoce odolný vůči vnějším mechanickým 
a atmosférickým vlivům a je barevně (UV) stabilní. 
 
Vnější pohledová část HPL-výplní  
V případě oboustranně (dřevo)dekorových výplní tvoří vnější pohledovou část dvě hladké desky                
z materiálu HPL (vysokotlaký laminát), potažené příslušnou dekorativní fólií. V případě jednostranně 
(dřevo)dekorových výplní tvoří vnější pohledovou část z jedné strany hladká deska z materiálu HPL, 
potažená UV stabilní dekorativní fólií a z druhé strany plastová deska z materiálu ABS/PMMA (viz 
výše). 
 
Střední vrstva plastových (ABS) výplní (jádro)  
V základním provedení je jádro výplně vyrobeno z 20 mm vrstvy extrudovaného polystyrenu (XPS), 
tj. materiálu, který je lehký, nepodléhá vlivům stárnutí a zajišťuje výplním vysokou izolační 
schopnost.   
Zesílené provedení zajišťuje zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla. Jedná se o zesílení  jádra o  
5 mm, 10 mm, 15 mm, nebo 20 mm vrstvu XPS (viz odstavec I.2).  
Po dohodě s výrobním závodem lze jádro výplně zesílit i jinak. 
Vyztužené provedení je konstrukčně řešeno nahrazením vnější části izolační vrstvy XPS deskou 
z tvrzené polyuretanové směsi (TPR) o síle 10 mm - blíže v odstavci I.2 a v kapitole V. 
V bezpečnostním provedení je jádro výplně zpěvněno masivním ocelovým plechem, umístěným na 
vnitřní straně jádra výplně a na vnější straně výztuhou TPR 10 mm. Výplň je vybavena úchytnými 
body (úchyty) pro upevnění výplně v křídle dveří. Další údaje viz též odstavec I.2. 
----------------------------------------- 
Pro  extrémně namáhané dveře (restaurace, kanceláře aj. veřejné budovy)  je především určena 
výplň s jádrem z 20 mm silné desky z tvrzené polyuretanové směsi (TPR). Na toto provedení 
výplní se však z důvodu vyšší hodnoty součinitele prostupu tepla nevztahují platné certifikáty firmy 
VP trend s. r. o. na plastové dveřní výplně a má některé specielní vlastnosti i odlišnosti od 
standardního provedení – viz odstavec I.2 a zvláštní odstavec v kapitole V. 
 
Střední vrstva HPL-výplní  
V základním provedení je jádro výplně vyrobeno z 20 mm vrstvy extrudovaného polystyrenu (XPS), 
tj. materiálu, který je lehký, nepodléhá vlivům stárnutí a zajišťuje výplním vysokou izolační 
schopnost.   
Zesílené provedení zajišťuje zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla. Jedná se o zesílení  jádra o  
5 mm, 10 mm, 15 mm, nebo 20 mm vrstvu XPS (viz odstavec I.2).  
Po dohodě lze jádro výplně zesílit i jinak. 
 
Zasklení ABS- a HPL-výplní 
Na zasklení výplní je v základním provedení používáno izolační dvojsklo o složení 4 – 12 – 4, pro 
zesílená provedení je od tloušťky jádra 30 mm (tj. od celkové tloušťky výplně 34 mm) používáno 
trojsklo.  
Standardními skly jsou bamboo čiré, crepi čiré, činčila čirá, delta čirá, kůra čirá,  martele čiré, orchid 
čirý, polar čirý, a dále také hladké čiré sklo – float resp. nízkoemisivní float.  
Kromě výše uvedených standardních ornamentních skel lze na zasklení použít též planibely, 
stopsoly, altdeutsch, mastercarre, satinato, dále skla se zvýšenou termoizolační schopností 
(nízkoemisivní skla resp. skla s měkkou vrstvou) a skla speciální (viz též kapitolu V). Rovněž lze  



použít bezpečnostní vrstvené sklo, tzv. “connex“, popř. pokovený connex, tj. connex s měkkou 
vrstvou. 
Dvojskla jsou konstruována tak, že ornament skla je vždy orientován svisle a otočen dovnitř, tj. 
hladká strana je vně dvojskla. Skla s pokovenou (měkkou) vrstvou jsou orientována touto vrstvou 
dovnitř dvojskla.  Umístění reflexních skel je z důvodu zachování zrcadlícího efektu doporučováno na 
vnitřní stranu dvojskla. 
Trojskla jsou v základním provedení konstruována tak, že na vnější straně je umístěno nízkoemisivní 
čiré sklo, uprostřed čiré ornamentní sklo, nebo float a na vnitřní straně opět nízkoemisivní čiré sklo.  
Kromě těchto skel dále může být umístěno na vnější straně trojskla některé z reflexních skel 
(stopsolů), nebo absorpčních skel (planibely mimo planibelu čirého), přípustný je i pokovený connex. 
Prostřední sklo může být také satinato, nebo connex. Pro vnitřní sklo trojskla je též přípustný 
pokovený connex. Vnitřek trojskla je vždy plněn argonem. Skla s pokovenou (měkkou) vrstvou jsou 
orientována touto vrstvou dovnitř skla. 
U bezpečnostních výplní (pouze ABS-výplně) v zaskleném provedení je dvojsklo osazeno 
bezpečnostním vrstveným  sklem (connexem) 4.4.6 dle EN 356 P5A.  
Uvnitř dvojskel mohou být uloženy meziskelní příčky a mříže,  popř. mohou být dvojskla vyrobena 
v provedení s vitráží, s pískovaným sklem, s pískovaným sklem s dekorem, se spékaným sklem, nebo 
s vypouklým sklem.  
Do bezpečnostních výplní v zaskleném provedení a do výplní vybavených izolačním trojsklem však 
nelze osazovat meziskelní příčky, meziskelní mříže a vypouklá skla. Možnost osazení zasklených 
bezpečnostních výplní vitrážemi, pískovaným sklem s dekorem a spékaným sklem je nutno vždy 
předem konzultovat s výrobcem. 
Vitráže a pískovaná skla s dekorem jsou uloženy uvnitř izolačních dvojskel jako třetí sklo, 
pískovaná skla a spékaná skla tvoří součást izolačních dvojskel.  
Vypouklá skla jsou zpravidla zhotovena jako kombinace vnějšího vypouklého skla (float, planibel 
šedý, zelený, bronz) a vnitřního rovného skla ze standardní nabídky,  popř. z dalších skel dle nabídky 
výrobce resp. požadavku zákazníka.  
Do výplní vybavených izolačním trojsklem lze instalovat vitráže, pískovaná skla, pískovaná skla 
s dekorem a spékaná skla pouze po zvláštní dohodě.  
 
Konstrukce vitráží, pískovaných skel, pískovaných skel s dekorem a spékaných skel 
Všechny vitráže jsou vyrobeny buď klasickou metodou do olova, nebo tiffany metodou, kde spojení 
skel je provedeno směsí olova a cínu za pomoci měděných fólií.  
Obdobně i pískovaná skla jsou vyrobena tradiční metodou, tedy nejedná se o fóliové napodobeniny. 
Pískovaná skla s dekorem jsou spojením jemně pískovaných ploch skel s různými typy fazet, 
vybrušovanými a spékanými dekorativními skly.  
U spékaných skel (technologie tzv. fusingu) je ornament tvořen zatavenými skly různých barev a 
různé pohledové charakteristiky. 
 
Ozdobné rámečky 
Výplně série “K“, tj. prosklené výplně, vyrobené z hladkých netvářených desek, mohou být kolem 
skel  doplněny ozdobnými plastovými rámečky o síle 2,0 mm v šedostříbrné metalické barvě, nebo  
v bílých barvách, dřevodekorech a dekorech ze standardní nabídky. Rovněž mohou být doplněny 
ozdobnými rámečky z broušené nerezové oceli o síle 1 mm (AK-rámečky). Ozdobné rámečky z 
nerezové oceli jsou podmínkou pro instalaci jednoho z doplňků – ozdobných mřížek. 
 
 
2. Technická data, rozměry  
 
a) Společné údaje 
 
Minimální a maximální rozměry jsou uvedeny u technických vyobrazení jednotlivých výplní. 
Výrobce si vyhrazuje rozměrovou toleranci +/- 3 mm 
 
Poznámka k minimálním rozměrům výplní série K 
V případě, že vznikne potřeba použít výplně série K pro menší - rozumí se především nižší - dveře 
resp. rámy dveřních křídel, je možno u většiny z nich poměrově upravit základní velikost  výřezů 



pro skla  a tím i skel a umožnit tak snížení minimální výšky i šířky výplní beze změny jejich 
vzhledu. Tato možnost je automaticky zabudována do objednacího softwaru firmy VP trend a 
v technickém katalogu je znázorněna a popsána jakožto dvojí možný minimální rozměr – bez 
zmenšení výřezů a po jejich zmenšení.  
 
 
Celková tloušťka výplní po jejich obvodu (tolerance  +/- 0,5mm): 
 
Provedení                          standardní                                       tloušťka po zesílení 
výplně                                tloušťka                o 5 mm           o 10 mm           o 15 mm            o 20 mm 
bez výztuže   *                      24,0 mm            29,0 mm          34,0 mm           39,0 mm             44,0 mm 
s výztuží TPR 10 mm  **    24,0 mm             29,0 mm          34,0 mm           39,0 mm             44,0 mm 
bezpečnostní výplň  **        25,5 mm             30,5 mm          35,5 mm           40,5 mm             45,5 mm 
 
*   plastové (ABS) i HPL-výplně  
** pouze plastové (ABS) výplně 
 
 
b) Plastové (ABS) výplně 
 
Výplně v základním provedení s jádrem XPS 20 mm - hodnoty dle certifikačního protokolu        
k certifikátu VÚPS V– 09 – 0131:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Název vlastnosti                                Hodnota deklarovaná         Hodnota zjištěná a 
                                                                                    výrobcem                  doložená zkušebním 
                                                                                                                           protokolem 
=================================================================== 
Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178                                                         průměrná hodnota 
při působení síly kolmo na povrch vzorku               min. 3,40 MPa                    3,62 MPa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178                                                          
při působení síly rovnoběžně s povrchem                                                      průměrná hodnota 
vzorku                                                                       min. 3,40 MPa                    3,67 MPa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rázová houževnatost metodou Charpy                                                          průměrná hodnota 
dle ČSN EN ISO 179-1                                            min. 19,0 Kj/m2                  20,4 Kj/m2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Laboratorní neprůzvučnost Rw dle ČSN 
EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1                       min. 24 dB                             26 dB 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součinitel prostupu tepla sendvičové desky 
Up podle ČSN 730540-4                                          max. 1,3 W/(m2.K)        1,21 W/(m2.K) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součinitel prostupu tepla prosklené plastové  
výplně dveří Uv dle ČSN EN ISO 10077-1                                                     podle druhu  
při použití zasklení s hodnotou                                                                         zasklení 
Ug=1,6W/(m2.K)                                                     max. 1,7 W/(m2.K)*   1,35-1,65 W/(m2.K) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součinitel prostupu tepla prosklené plastové 
výplně dveří Uv dle ČSN EN ISO 10077-1                                                      podle druhu 
při použití zasklení s hodnotou                                                                          zasklení 
Ug=1,3 W/(m2.K)                                                     max. 1,6 W/(m2.K)*  1,30-1,55 W/(m2.K) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



Výplně v základním provedení s výztuhou TPR 10 mm - hodnoty dle certifikačního protokolu 
k certifikátu VÚPS 3013V-10-0354 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Název vlastnosti                                Hodnota deklarovaná         Hodnota zjištěná a 
                                                                                    výrobcem                  doložená zkušebním 
                                                                                                                           protokolem 
=================================================================== 
Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178                                                         průměrná hodnota 
při působení síly kolmo na povrch vzorku               min. 7,00 MPa                    9,35 MPa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pevnost v ohybu dle ČSN EN ISO 178                                                          
při působení síly rovnoběžně s povrchem                                                      průměrná hodnota 
vzorku                                                                       min. 9,00 MPa                    11,0 MPa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rázová houževnatost metodou Charpy                                                          průměrná hodnota 
dle ČSN EN ISO 179-1                                            min. 19,0 Kj/m2                  20,8 Kj/m2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laboratorní neprůzvučnost Rw dle ČSN 
EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1                       min. 29 dB                             33 dB 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součinitel prostupu tepla sendvičové desky 
Up podle ČSN 730540-4                                          max. 1,8 W/(m2.K)        1,714 W/(m2.K) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součinitel prostupu tepla prosklené plastové  
výplně dveří Uv dle ČSN EN ISO 10077-1                                                     podle druhu  
při použití zasklení s hodnotou                                                                         zasklení 
Ug=1,6W/(m2.K)                                                     max. 2,2 W/(m2.K)*   1,80-2,09 W/(m2.K) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Součinitel prostupu tepla prosklené plastové 
výplně dveří Uv dle ČSN EN ISO 10077-1                                                      podle druhu 
při použití zasklení s hodnotou                                                                          zasklení 
Ug=1,3 W/(m2.K)                                                     max. 2,1 W/(m2.K)*  1,74-1,99 W/(m2.K) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
*)  Pokud z konstrukčních důvodů resp. z důvodu přání zákazníka není u prosklených výplní   
     použito izolační dvojsklo s hodnotou Ug = 1,3 nebo 1,6 W/(m2.K), může u výplní s větší          
     plochou skel dojít k překročení výše uvedených hodnot součinitele prostupu tepla. 
     Izolační dvojskla ve složení např. float/float, float/ornament, ornament/ornament, tj. bez     
     nízkoemisivní povrchové vrstvy, mají totiž zpravidla Ug = 2,9 – 3,1 W/(m2.K). 
 
 
Výplně v zesíleném provedení 
(Hodnoty  dle  Protokolu  o  zkoušce   č. A-139/2007, č. 123/2009 a č. 192/2010, vydala Zkušebna 
skla a stavebních výrobků IKATES s.r.o. dne 12.07.2007  resp. 27.05.2009 resp. 14.06.2010 a dále    
dle Protokolu o výpočtu č. PCAL-10-0010, vydal VÚPS Praha dne  07.04.2010) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
součinitel prostupu tepla sendvičové desky 
s jádrem XPS 30 mm, celková tloušťka desky 34 mm                                  U = 0,9 W/(m2.K) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
součinitel prostupu tepla prosklené plastové výplně dveří 
s jádrem XPS 30 mm, celková tloušťka výplně 34 mm,  
dle ČSN EN ISO 10077-1 při použití zasklení trojskly  
s hodnotou Ug = 1,0 W/(m2.K)                                                                     U = 1,22 W/(m2.K)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
součinitel prostupu tepla sendvičové desky 
s jádrem XPS 20 mm + výztuha TPR 10 mm,  
celková tloušťka desky 34 mm                                                                       U = 1,0 W/(m2.K) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
součinitel prostupu tepla prosklené plastové výplně dveří 
s jádrem XPS 20 mm + výztuha TPR 10 mm, celková tloušťka 
výplně 34 mm, dle ČSN EN ISO 10077-1 při použití zasklení  
trojskly s hodnotou Ug = 1,0 W/(m2.K)                                                         U = 1,33 W/(m2.K)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
součinitel prostupu tepla sendvičové desky 
s jádrem XPS 35 mm, celková tloušťka desky 39 mm                                   U = 0,7 W/(m2.K) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
součinitel prostupu tepla prosklené plastové výplně dveří 
s jádrem XPS 35 mm, celková tloušťka výplně 39 mm,  
dle ČSN EN ISO 10077-1 při použití zasklení trojskly  
s hodnotou Ug = 0,80 W/(m2.K)                                                                     U = 1,08 W/(m2.K)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
součinitel prostupu tepla sendvičové desky  
s jádrem XPS 25 mm + výztuha TPR 10 mm,  
celková tloušťka desky 39 mm                                                                        U = 0,9 W/(m2.K)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
součinitel prostupu tepla prosklené plastové výplně dveří 
s jádrem XPS 25 mm + výztuha TPR 10 mm, celková tloušťka 
výplně 39 mm, dle ČSN EN ISO 10077-1 při použití zasklení  
trojskly s hodnotou Ug = 0,80 W/(m2.K)                                                       U = 1,2 W/(m2.K)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
součinitel prostupu tepla sendvičové desky  
s jádrem XPS 40 mm, celková tloušťka desky 44 mm                                    U = 0,6 W/(m2.K)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
součinitel prostupu tepla sendvičové desky  
s jádrem XPS 30 mm + výztuha TPR 10 mm,  
celková tloušťka desky 44 mm                                                                        U = 0,8 W/(m2.K)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Výplně s jádrem TPR 20 mm 
Součinitel prostupu tepla desky z tvrzeného polyuretanového recyklátu (TPR) o síle 20 mm dle 
Protokolu o zkoušce č. A-55/2006 (vydala Zkušebna skla a stavebních výrobků IKATES s.r.o.  
dne 01.04.2006):                                                                                               U = 2,4 W/(m2.K) 
  
Neprůzvučnost prosklených výplní: 
Základní provedení s jádrem XPS 20 mm, nebo s výztuží TPR 10 mm      Rw      =   min. 24 dB 
Zesílené provedení, jádro XPS 30 mm,  
nebo XPS 20mm + výztuž TPR 10 mm                                                        Rw      =   min. 29 dB 
(Hodnoty jsou odvozeny z technické dokumentace dodavatelů vstupních materiálů.) 
 
Bezpečnostní dveřní výplně VP trend  
Podle certifikátů autorizovaného certifikačního orgánu, společnosti Trezor Test s.r.o. , č. TT-113/2011 
resp. č. TT-114/2011 jsou zařazeny:  

- v neproskleném provedení (B0) do bezpečnostní třídy 3 
- v proskleném provedení (BS) do bezpečnostní třídy 2. 

 
 
c) HPL- výplně  
 
Pevnostními vlastnostmi se výplně z HPL blíží plastovým výplním s výztuží TPR 10 mm.  
 
V tepelně-izolačních vlastnostech ať už prosklených, nebo neprosklených variant nejsou 
mezi výplněmi z HPL a plastovými výplněmi s jádrem XPS žádné zásadní rozdíly.  
 



Je ale třeba upozornit, že se zde vychází z údajů od výrobců jednotlivých materiálů a         
z interních srovnávacích zkoušek na zkušebních a měřicích zařízeních firmy VP trend. 
 
 
3. Barvy 
  
Plastové (ABS) výplně jsou vyráběny ve dvou odstínech bílé barvy: 
- bílá německá (vhodná pro profily v odstínech RAL 9010 – 9016)  
- bílá RAL 9003  
Obě bílé barvy lze objednat s matovým, nebo lesklým povrchem a to bez dopadu na termín dodání, 
nebo na výši ceny. 
 
Pro dveřní výplně z HPL resp. pro jejich bílé strany u jednostranně (dřevo)dekorového provedení 
jsou k dispozici stejné bílé barvy, jako pro plastové (ABS) dveřní výplně. 
 
Plastové (ABS) i HPL dveřní výplně jsou dále vyráběny v těchto odstínech dřevodekorů, dekorů 
a barev: 
- black cherry (Renolit 3202.001)                                - noce sorrento natur (Hornschuch F 439-3041)                             
- douglasie (Renolit 3152.009)                               - oregon (Renolit 1192.001)                                              
- horská borovice (Renolit 3069.041)                     - ořech (Renolit 2178.007) 
- cherry amaretto (Hornschuch F 439-3043)           - winchester ( Renolit 49240)              
- dub bahenní (Renolit 3167.004)                           - bílá krémová (Renolit 137905)    
- dub přírodní (Renolit 3149.008)                           - černohnědá (Renolit 851805)        
- dub světlý (Renolit 2052.090)                              - čokoládově hnědá (Renolit 887505) 
- dub tmavý (Renolit 2052.089)                              - mechová zelená (Renolit 600505) 
- dub zlatý (Renolit 2178.001)                                - ocelově modrá (Renolit 515005) 
- macoré (Renolit 3162.002)                                   - šedá antracit (Renolit 701605) 
- mahagon (Renolit 2097.013)                                - šedá (Renolit 715505) 
- mahagon  (Renolit) 2065.021)                                    - tmavočervená (Renolit 308105) 
- nevada (Renolit 2167.010)                                          - vínová červená (Renolit 300505) 
- noce sorrento balsamico (Hornschuch F 439-3042)   - zelená tmavá (Renolit 612505) 
 
          
Další barvy a (dřevo) dekory lze dodat po dohodě.  
 
 
 
II. Certifikáty, záruky 
  
Plastové dveřní výplně, vyráběné firmou VP trend s.r.o., jsou certifikovány Výzkumným ústavem 
pozemních staveb  –  Certifikační společností  s.r.o., certifikáty číslo VÚPS V-09-0131  a číslo    
VÚPS 3013V-10-0354. 
Bezpečnostní plastové (ABS) dveřní výplně VP trend jsou  certifikovány firmou TREZOR TEST 
společnost s r. o., certifikáty číslo TT-113/2011 a TT-114/2011. 
Záruční lhůta pro plastové (ABS) dveřní výplně firmy VP trend s.r.o. je – počínaje výplněmi, 
dodanými po 30.04.2011 - 84 měsíců od data instalace výplně, nejdéle  však 86 měsíců od data jejich 
prodeje firmou VP trend. 
Záruční lhůta pro HPL dveřní výplně firmy VP trend s.r.o. je 60 měsíců od data instalace výplně, 
nejdéle  však 62 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend. 
Záruční lhůta pro doplňky dveřních výplní (klepadla, vhozy, …) je 24 měsíců od data instalace 
výplně jimi osazené, nejdéle však 26 měsíců od data jejich prodeje firmou VP trend. 
Záruky lze uplatnit pouze při dodržení zásad, které jsou uvedeny v  “Záručních podmínkách“ firmy 
VP trend s. r. o. a dle “Reklamačního řádu“ firmy VP trend s. r. o.  
 
 



III. Služby poskytované zákazníkům 
  
- na požádání zajišťuje výrobce dopravu výplní odběrateli 
- úpravu na požadovaný obvodový rozměr (tolerance +- 3 mm) zajišťuje výrobce zdarma 
- opravy a repase opravitelných poškozených výplní provádí výrobce za cenu materiálových a   
  přepravních  nákladů, tj. práci poskytuje zdarma - opravy a repase jsou prováděny výhradně ve   
  výrobním závodě firmy VP trend                                                   
- zákazníci mají možnost zadat dle svého přání speciální druhy skel a meziskelních mřížek,  
  a dále individuální vzory pískovaných skel, vitráží, písků s dekory a spékaných skel. 
- výrobce poskytuje bezplatnou konzultační činnost, na požádání bezplatné školení    
  pracovníků odběratele 
 
 
IV. Dodací lhůty 
  
1) neprosklené výplně (mimo bezpečnostního provedení)             do    5 pracovních dnů  
2) neprosklené výplně v bezpečnostním provedení                        do    7 pracovních dnů 
3) prosklené výplně mimo 4)                                                          do  10 pracovních dnů 
4) výplně s vitrážemi, pískovanými skly,  pískovanými skly  
    s dekorem, spékanými skly a vypouklými skly                          do  17 pracovních dnů 
Dodací lhůtou se rozumí doba, do níž obdrží zákazník výplň na jím udanou adresu kdekoli v ČR. 
Dodací lhůta se počítá ode dne potvrzení přesné specifikace zakázky zákazníkem. 
 
 
V. Poznámky a doporučení výrobce 
 
Výplně s TPR jádrem 
Jedná se o provedení výplně s jádrem z tvrzené polyuretanové směsi namísto standardního XPS. Toto 
provedení umožňuje vyjít vstříc požadavkům některých zákazníků na skutečně masivní a vysoce 
stabilní dveřní výplň a (v důsledku toho) i dveřní křídlo. 
Výhody TPR jádra: 

- vysoká pevnost a odolnost výplně na horizontální i vertikální tlak 
- oproti eventualitě např. překližkového jádra nižší tepelná prostupnost 
- nenasákavost resp. netečnost vůči vodě a kombinaci voda/mráz, těžká hořlavost 
- jelikož se jedná o 100% anorganický materiál (obdobně jako XPS), nepůsobí na něj hniloby a 

plísně 
- stejná záruční lhůta, jako u plastových dveřních výplní. 

 
Nevýhody: 

- vyšší tepelná prostupnost (U = 2,4) oproti standardnímu provedení výplně s jádrem z XPS (U 
= 1,22) 

- vyšší hmotnost finálního výrobku – neprosklená výplň 900x2100 mm váží 34-35 kg, tj. asi 
jako překližka, nebo izolační dvojsklo 

- vyšší cena výrobku oproti základnímu provedení dveřní výplně 
 
 
 
Výplně s výztuhou TPR 10 mm 
Optimálně kombinují vlastnosti klasicky konstruovaných plastových výplní s jádrem z XPS a výplní 
s TPR jádrem a mimo pevnosti a odolnosti vůči horizontálnímu i vertikálnímu tlaku mají velmi solidní 
tepelně-izolační schopnost. Důležitým faktorem rovněž je, že na jejich výrobu jsou použity pouze 
anorganické materiály, odolné proti vlhkosti, hnilobě a plísni.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Další skla (neuvedená v ceníku):  atlantic,  madeira, silvit, masterpoint, případně i jiná dle aktuální 
nabídky trhu. 
 
 



Poznámka k nabídce stopsolů a planibelů: 
Stopsoly classic a planibely = stopsol bronz, stopsol šedý, stopsol zelený,                                                                          
                                                planibel bronz, planibel modrý, planibel šedý a planibel zelený. 
Stopsoly supersilver ostatní  = čirý, šedý a zelený. 
 
Pro většinu půlových formátů výplní -mimo typů Azurit, Blanice, Dolomit, Dyje, Klabava, Labe, 
Olivín, Opál, Lužnice, Rotava, Stropnice a Trnava - nejsou vzhledem k omezené využitelné ploše 
jejich skel uvažovány meziskelní mřížky. Případný požadavek na jejich zhotovení je třeba 
individuálně řešit. 
  
Přestože je balení i přepravě věnována maximální péče, může výjimečně dojít při manipulaci na cestě 
k zákazníkovi k poškození výrobku. Rozhodně proto doporučujeme důsledné přebírání zásilky před 
předávající osobou (zpravidla řidičem). Případná reklamace poškozené zásilky nemůže být 
uplatněna bez příslušného  zápisu na předávacích dokumentech dopravní firmy, nebo protokolu 
o škodě, který byl s ní (s jejím pracovníkem) sepsán.  
  
Jakékoliv povrchové úpravy (např. dodatečné lakování), nebo zásahy do konstrukce výplní, nejsou 
přípustné a mají za následek zánik záruky ze strany výrobce. 
 
Důležité upozornění: Veškerá vyobrazení dveřních výplní v prospektové i katalogové dokumentaci 
včetně technických nákresů jsou z venkovního pohledu.  
 
Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny designu a konstrukce, které neovlivní základní 
vzhledové charakteristiky a užitné vlastnosti jednotlivých typů výplní. 


