Ke všem typům dveří vyráběných v naší firmě dodáváme obložkové zárubně ve stejných
designech. Zárubně jsou vyráběny z kvalitní dřevotřískové desky. Vhodné jsou jak do
klasického zdiva, tak i do sádrokartonových konstrukcí. U zákazníků také roste obliba obkladu
kovových zárubní (OKZ). Tyto kovové zárubně tedy není třeba bourat, neboť většinu z nich
je možné obložit.
l Falcové zárubně ke standardním otvíravým falcovým dveřím vyrábíme
na pokos pod úhlem 45 o nebo tzv. na tupo, kdy jednotlivé strany k sobě
přiléhají vodorovně.
l Rovněž vyrábíme protipožární zárubně, které jsou po obvodu
osazeny hranolem z tvrdého masivního dřeva, což zvyšuje požární
odolnost.
l Bezfalcové obložkové zárubně jsou s dveřmi ve stejné rovině, a
tím na zdi vytvářejí jednolitou plochu. Bezpolodrážkové dveře a zárubně se
dodávají se skrytými panty
l Další variantou jsou všechny typy obložkových zárubní pro posuvné dveře, které
se posouvají buď před zeď nebo do stavebních pouzder ECLISSE resp. JAP.
Samostatnou kapitolu tvoří zárubně pro nadsvětlíky, boční světlíky a prosklené
stěny. Uvedené typy zárubní je možné využít s jednokřídlými nebo dvoukřídlými dveřmi jak
ve falcovém, tak i bezfalcovém provedení.
l Naše zárubně jsou vyráběny pro šířku zdí od 60 mm do 540 mm bez napojení, širší
ostění může být vyrobeno s viditelným napojením uprostřed.
Maximální výška/šířka zárubně je 2 700 mm.

l

Vážení přátelé,
těšíme se na Vaši nezávaznou návštěvu v našich vzorkových prodejnách v Roudnici nad Labem
a v Praze na Proseku, kde se Vám budou věnovat jednotliví prodejci a případné nestandardní
úpravy Vám pomohou vyřešit naši zkušení technici. Nabízíme Vám kvalitní české dveře a zárubně za velmi příznivé
ceny. Jsme si vědomi, že pořízení interiérových dveří patří
mezi důležité dlouhodobé investice.
Proto ke každému zákazníkovi přicházíme s individuálním
přístupem, s cílem, aby z
naší firmy odcházel spokojen.
Našim klientům nabízíme komplexní služby:
konzultaci - zaměření
vypracování cenové nabídky
výrobu na míru - dopravu - montáž výrobků
Žižkova 2494 413 01 Roudnice n/Labem (pod letištěm)
telefon:
416 831 159
602 432 928
e-mail: dvere@antinari.cz
vzorková prodejna - Prosecká 74 190 00 Praha 9 – Prosek (vedle OBI)
telefon:
724 240 016
e-mail: praha@antinari.cz
http://www.antinari.cz

