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Vydajte sa cestou kvality, 
ktorá má pevné základy
Kvalita nie je slovo do vetra, ale stena, ktorá tvorí základ nášho bizni-
su. Sme si istí, že to vidíte úplne rovnako – aj preto je naša ponuka  
v správnych rukách.

Pracujeme s dodávateľmi, ktorí vyrábajú funkčné, vysokokvalitné a 
dôkladne vyskúšané riešenia. Ale neveríme, že to stačí: z osobného aj 
obchodného hľadiska sme zároveň silnými zástancami ochrany život-
ného prostredia. Náš priateľský prístup k prírode sa začína vo výrobe 
a prechádza cez pracovné prostredie zamestnancov až po recykláciu 
výrobkov po skončení životného cyklu. 

Rešpekt a férovosť otvára úplne novú cestu k inováciám, vďaka čomu 
vám vždy ponúkneme moderné riešenie na svetovej úrovni.

Vitajte v kvalitnom, priateľskom a zodpovednom svete DIPART.
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Presklené priečky
DEKO FG 

Denného svetla nebolo nikdy dosť. Až doteraz
Je dokázané, že dostatok denného svetla priamo súvisí s pohodou a výkonnosťou zamestnancov. Odpoveďou 
na toto zistenie sú nové prístupy pri tvorbe pracovných prostredí. V nich prenechávajú malé a slabo osvetle-
né kancelárie miesto novým, vzdušným a presvetleným priestorom.

Nie je dôležité, koľko štvorcových metrov má vaša firma k dispozícii. Celosklenené priečky DEKO FG 
vytvoria z každého pracoviska svetlé, vizuálne priestranné a atraktívne prostredie bez ohľadu na to, či 
zariaďujete nové priestory alebo chcete vylepšiť tie staré. 

DEKO FG je flexibilný a prispôsobiteľný systém, ktorý spĺňa požiadavky na výšku, veľkosť, súkromie a zvu-
kový komfort vašich zamestnancov, obchodných partnerov a, čo je najdôležitejšie, vás osobne.
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Úzka priečka, široké možnosti

Presklenú priečku DEKO FG takmer nevidno - je totiž len 10, 
12 alebo 15 milimetrov hrubá. Tvorí ju bezpečnostné tvrdené 
sklo, ktoré môže mať na želanie protipožiarne alebo aku-
sticko-izolačné vlastnosti. Celý systém je kompatibilný s 
farebnými, matnými aj laminovanými sklami. 

Sklenené panely sú vyrobené na mieru presne pre vaše  
potreby s variabilnou výškou, hrúbkou a hmotnosťou. 

Dizajn nie je detail
Každý detail sklenenej priečky sme vyvinuli s ohľadom na 
najvyššiu úroveň čistoty dizajnu. Veľké celosklenené panely sú 
ukončené minimalistickými hliníkovými profilmi na miestach, 
kde sa sklo stretáva s podlahou a stropom.

Vertikálne spojenie medzi sklami je možné docieliť hneď 
niekoľkými spôsobmi - spojom profilu, spojom tesnenia alebo 
otvoreným spojom. 

Prvý typ pozostáva z hliníkovej lišty s mäkkými spojovacími 
profilmi s hrúbkou 20 milimetrov. Podobný profil sa používa 
aj pre rohy a T-spoje. Všetky profily sa vyrábajú s povrchovou 
úpravou strieborného eloxovaného hliníka, ale aj vo všetkých 
RAL práškových farbách.

Tesniaci spoj tvorí prefabrikovaný číry silikónový pás na 
sklenených spojoch s hrúbkou 3 milimetre. Spojovací pás 
ponúka nielen bezpečný, ale aj veľmi nenápadný spojovací 
detail.

Pri inštalácii priečky s otvorenými spojmi sa medzi sklenými 
tabuľami nachádza medzera v šírke od 3 do 5 mm bez mechan-
ického spoja.

Nech si vyberiete akýkoľvek spôsob montáže, súčasťou nášho 
riešenia je možnosť jednoduchej demontáže alebo výmeny 
skiel, kedykoľvek to bude potrebné. 
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Dvere do lepšieho  
pracovného prostredia 

Do všetkých presklených priečok DEKO FG je možné osadiť 
posuvné, otočné aj štandardné dvere v hliníkovej zárubni. 

Naša hliníková zárubňa poskytuje vysokú stabilitu, vďaka čomu 
do nej môžete zabudovať aj celosklenené dvere bez obáv o 
bezpečnosť všetkých, ktorí ich budú používať. K dispozícii 
sú aj dvere s čiastočným presklením, drevené dvere alebo 
elegantné sklenené dvere DEKO DG. 

Riešenie DEKO vás vo voľbe dverí nijako neobmedzuje - práve 
naopak. Vyberte si také dvere, ktoré najlepšie splnia vaše 
požiadavky na ovládateľnosť, priestor a vzhľad.
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Počujete tú produktivitu?

Aby boli vaši zamestnanci dostatočne sústredení, potrebujú 
tiché prostredie pre svoju prácu. Doprajte im ho s deliacimi 
priečkami DEKO FG - vyberte si sklo s účinnou akustickou 
izoláciou. 

Tlmenie okolitého zvuku je najúčinnejšie pri použití hliníkovej 
zárubne DEKO FG. Ak pracujete v prostredí, ktoré je na tlmenie 
zvuku mimoriadne náročné, vyberte si riešenie DEKO GV a 
DEKO FG2 s dvojitou vrstvou skla alebo riešenie DEKO FG Silent.



13

Vaša firma, vaše súkromie 
Dekorácia

Presklené priečky DEKO ochránia nielen pracovnú pohodu vašich zamestnan-
cov, ale aj vaše dokumenty a firemné tajomstvá. Priehľadné sklenené panely 
môžete obohatiť o dizajnové fólie, sieťotlač, závesy alebo žalúzie, ktoré izolujú 
váš priestor od neželaných párov očí. 

Alebo si vyberte matné sklo, ktoré prepustí svetlo, ale nie zrak. 

Najluxusnejším riešením je elektrický systém, ktorý po aktivácii efektne zmení 
číre sklo na matné.
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Podrobnejšie technické výkresy a informácie nájdete www.deko.com.

Technické detaily DEKO FG

sádrokartónová lišta 

zavesený strop profil AGGP na 
kotvenia skla profil AGGP na 

kotvenia skla

gumené tesnenie
gumené tesnenie

profil AGVP-2

gumené tesnenie

gumené tesnenie

gumené tesnenie
gumené tesnenie tesnenie v zárubni

celosklenené dvere

číre silikónové 
tesnenie gumené tesnenie

tesnenie v zárubni

dvere DEKO DG s 
presklenením

gumené tesnenie

číre silikónové 
tesnenie

číre silikónové 
tesnenie

číre silikónové 
tesnenie

tesnenie v zárubni
gumené tesnenie

plné dvere

Typ
Hrúbka priečky  
(mm) Počet skiel

Hrúbky skiel 
(mm)

Hmotnosť 
(kg/m2)

Zvuková  
nepriezvučnosť 

Požiarna  
odolnosť

DEKO FG 1, 2 27-32 1 10, 12, 15, 17 25, 30, 38, 43 34-42 dB 4 Bez požiarnej odolnosti  3

1)  Celosklenené priečky sa dodávajú v prispôsobených veľkostiach. Pre viac informácií o maximálnych veľkostiach, výbere druhov skla  
a spojov kontaktujte Vášho predajcu.

2)  12 mm sklo je skladované v 10M moduloch vo výškach priečok 2500-2850 mm.

3)  DEKO FG so špecializovaným požiarnym hasiacim systémom a štandardným tvrdeným sklom spĺňa požiarne požiadavky EI 60.

4)  Zvuková nepriezvučnosť samotného skla závisí okrem iného aj od typu skla.

Sumár typov

Podrobnejšie technické výkresy a informácie nájdete www.deko.com.
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Dvojitá presklenná priečka  
s vysokou redukciou zvuku
Výskumy aj skúsenosti zamestnávateľov dokazujú, že denné svetlo má výzamný vplyv na pohodu a spokojnosť 
zamestnancov. Vysoký hluk navyše znižuje sústredenie, zvyšuje stres a chybovosť pri pracovných úlohách.

Obidva problémy spoľahlivo riešia sklenené priečky DEKO GV. Účinne tlmia nežiaduci hluk a tvoria príjemnejšie 
pracovné prostredie s rešpektom pre denné svetlo, ktoré je pre náš život také dôležité. To všetko v elegancii, 
akú neponúka nič podobné.

Presklené priečky DEKO GV sú moderné, ale nepútajú na seba neprimeranú pozornosť - aj preto sú ideálnou 
voľbou nielen pre inovatívne mladé firmy, ale aj pre tradičné kancelárske budovy či konzervatívne verejné 
priestory.

Zdvojené presklené priečky rámové 
DEKO GV 
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Sklenené panely spájajú tenké hliníkové lišty s hrúbkou len 
35 milimetrov. Výsledkom je úzka priečka medzi sklenenými 
panelmi, ktorá pôsobí minimalisticky a luxusne. 

Hliníkové prvky sú spravidla biele alebo prírodne eloxované. 
Aj tu platí, že sa stena prispôsobí vám - preto nie je problém 
dodať komponenty v inej farbe alebo povrchovej úprave. 

Aby bol povrch hliníkových prvkov dokonalý, nosníky sú vyro-
bené s hliníkovým krycím profilom alebo dekoratívnym pásom v 
tvare U vo farbe, ktorá nebudí pozornosť – alebo práve naopak.

Jediná priečka, ktorá sa prispôsobí vám
Presklená priečka DEKO GV je prefabrikovaná a vyvinutá tak, 
aby sa dala opakovane použiť v akomkoľvek priestore. 

Jej chrbtovou kosťou je unikátna stĺpiková konštrukcia, ktorú 
môže tvoriť nielen sklo, ale aj pevné dekoračné panely, trámy 
alebo dvere.

Je pritom úplne jedno, z čoho sú vyrobené vaše steny. DEKO 
GV je možné zabudovať do betónových, murovaných i sadro-
kartónových múrov. Aby bol váš kancelársky priestor naozaj 
dokonalý a flexibilný, komory v nosníkoch môžete využiť na 
vedenie káblov napríklad pre zásuvky. 

Šikovné, nemyslíte?
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Sklo - nový duch vašej firmy
Do štandardnej priečky DEKO GV môžete zabudovať akékoľvek sklo s hrúbkou od 4 do 12 
milimetrov. Vyberte si sklenenú výplň presne podľa vašich potrieb zvukovej či požiarnej 
izolácie, bezpečnosti a priehľadnosti.

Dvojité sklenené priečky DEKO GV tvorí bezpečnostné číre tvrdené sklo s hrúbkou od 4 do 
6 milimetrov. Ak sa neprihliada na bezpečnosť, je možné použiť aj plavené sklo (float).

Pre presklené priečky DEKO GV sme vyvinuli moderný systém dverí s unikátnymi hliníkovými 
zárubňami. Tie dokonale zapadajú do našich priečok s dvojitým zasklením.

K dispozícii sú ako jedno- aj dvojkrídlové, a to v rôznych veľkostiach. 

Spoločné majú len jedno - všetky sú dizajnové a mimoriadne stabilné. Je možné ich inštalovať do 
rôznych typov betónu, tehál alebo sadrokartónových stien. 

Je na vás, aký materiál dverí si vyberiete. Pevné, presklené, celopresklené alebo presklené posuvné 
dvere je možné začleniť do akejkoľvek konštrukcie DEKO GV. Pri výbere dverí hrá úlohu nielen dizajn, 
ale aj zvuková izolácia a bezpečnosť.

Nezabudnite na kvalitné doplnky, ako sú kľučky, zatvárače a zámky. Aj tu pre vás máme pripravenú 
širokú ponuku.

Dvere do lepšieho pracovného prostredia
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Priečky DEKO GV spĺňajú prísne európske a dánske normy 
požiarnej certifikácie. 

DEKO GV je testovaná a klasifikovaná ako konštrukcia EI30, ak je 
jedna vrstva osadená sklom hrúbky 7 mm. Ak je sklo namontované 
spolu s požiarnym systémom rozprašovačov, je priečka klasifiko-
vaná ako EI60 v Inštitúte požiarnej a bezpečnostnej technológie 
bez nutnosti použitia požiarneho skla. Pre tento typ konštrukcie 
používame bežné 6 až 8 mm tvrdené bezpečnostné sklo. 

Tenká hliníková deliaca konštrukcia sa používa pre všetky priečky 
DEKO GV bez ohľadu na požiarne požiadavky. 

Ako alternatívu k priečkam s dvojitým sklom ponúkame presklené 
protipožiarne priečky DEKO BK a celopresklenú priečku DEKO FG 
Fire, obe testované aj klasifikované ako EI60.

O priečkach a dverách DEKO je známe, že účinne tlmia zvuk a 
poskytujú akustický komfort ľuďom na obidvoch stranách. 

Ste na čísla? 

So štandardným sklom dosahuje DEKO GV tlmenie zvuku až 
do Rw=39 dB*. S použitím špeciálnych skiel sa tlmenie zvuku 
zvyšuje až na Rw=49 dB*, čo ocenia najmä verejné inštitúcie 
alebo finančné spoločnosti. 

Bez ohľadu na požiadavky zvukovej izolácie tvoria deliace 
priečky stien tenké hliníkové konštrukcie, ktoré pôsobia mini-
malisticky a luxusne.

* Oficiálne testovanie DELTA.

Priečky, ktoré nemajú uši

Požiaru vstup zakázaný
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Presklené priečky DEKO ochránia nielen pracovnú pohodu vašich zamestnancov, 
ale aj vaše dokumenty a firemné tajomstvá. Priečky môžete jednoducho obohatiť o 
vertikálne alebo horizontálne žalúzie, prípadne o nové žalúzie medzi sklami. 

Medzisklené žalúzie sú trvácne, bezúdržbové a ovládajú sa manuálne alebo elek-
trickým motorom bez priameho kontaktu so žalúziami. Sú umiestnené v izolovanom 
priestore medzi sklami, preto sú dokonale odolné voči prachu a iným nečistotám. 

Či už použijete žalúzie alebo nie, povrch deliacich skiel môžete ozvláštniť dizajnovými 
fóliami, ktoré vyjadria vašu firemnú identitu. 

Vaša firma, vaše súkromie
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Sumár typov

Pevný spoj so stropom Spoj s podveseným stropom 90° rohový spoj

Technické detaily DEKO GV

Podpera Spoj skiel Spoj skla a sadrokartónu

Spoj s podlahou Pevné dvere Plne presklenené dvere

Typ
Hrúbka priečky 
(mm) Počet skiel

Hrúbky skla  
(mm)

Hmotnosť  
(kg/m2)

Zvuková  
nepriezvučnosť (Rw) Požiarna odolnosť

GV 1090 92 2 4 + 6 mm 25-35 39 (44) dB * Bez požiarnej odolnosti 

GV 1290 118 2 4 + 6 mm 25-45 39 (49) dB * Bez požiarnej odolnosti  / EI60 **

GV 1490 144 2 4 + 6 mm 25-35 39 (44) dB * Bez požiarnej odolnosti 

GV 1090 F30 92 2
4 mm sklo float +  
7 mm sklo s požiarnou 
odolnosťou 

30 39 dB F30

GV 1290 F30 118 2
4 mm sklo float +  
7 mm sklo s požiarnou 
odolnosťou 

30 39 dB F30

*) Hodnoty zvukovej nepriezvučnosti ktoré sú uvedené v zátvorkách boli dosiahnuté inými ako štandardnými sklami.  Použitím špeciálnych 
skiel je možné dosiahnuť aj hodnoty Rw=41, 42 a 44 dB. Tieto hodnoty sú výsledkami testov spoloťnosti DELTA.

**) Celosklenená priečka GV so zavlažovacím požiarnym systémom a použitím 6 + 8 mm kaleného bezpečnostného skla spĺňa požiarnu odol-
nosť triedy EI60. Toto bolo oficiálne otestované Dánskym inštitútom pre požiarne a bezpečnostné technológie. 
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Zdvojené presklené priečky bezrámové
DEKO FG2 

Zvoniace telefóny, ťukanie do klávesnice, stretnutie kolegov v 
kuchynke či zvukové hlásenia softvéru - produktivitu vo vašej 
firme výrazne ohrozuje hluk. Pretože kde je ruch, tam sú chyby a 
zmeškané termíny. 

Riešením sú celosklenené priečky s tlmením zvuku DEKO FG2, ktoré 
účinne bojujú s nepriaznivými vplyvmi akustického diskomfortu 
vašich zamestnancov. Priečka DEKO FG2 má rovnaké estetické 
výhody ako celosklenená priečka DEKO FG, teda minimalistický 
dizajn, moderný vzhľad a vysokú flexibilitu. Dvoma vrstvami skla 
však priečka FG2 poskytuje omnoho vyššiu úroveň tlmenia zvuku.

Celosklenená priečka DEKO FG2 sa dá jednoducho kombinovať s 
ostatnými sklenenými a pevnými priečkami. Vďaka tomu je možné 
vytvoriť rozloženie dizajnových stien presne podľa vašich potrieb a 
predstáv.

Dôkladne overený koncept

Vizuálny koncept priečky DEKO FG2 je rovnaký ako DEKO FG – teda 
minimalistické hliníkové profily na podlahe, strope a susedných 
priečkach. 

Vertikálne spoje medzi sklami je možné uzavrieť pomocou 3 mm 
prefabrikovaných silikónových pásov. Sklenené priečky DEKO FG2 sú 
k dispozícii aj v plnej výške od podlahy po strop. 

Štandardné sklenené panely sú v závislosti od požadovaného tlmenia 
zvuku a výšky priečky vyrobené z 10 alebo 12 mm tvrdeného číreho 
skla, na želanie aj z iných druhov skla. Aj táto sklenená priečka je 
prefabrikovaná, systematizovaná a štandardizovaná. Ak vzniknú nové 
požiadavky na priestor, je možné ju jednoducho demontovať alebo 
upraviť. 

Celý systém sa kotví pomocou 30 alebo 40 mm úzkych hliníkových 
profilov. Hliníkové profily sú štandardne k dispozícii s povrchovou 
úpravou strieborného eloxovaného hliníka. Na želanie je k dispozícii 
aj akákoľvek iná farbu podľa výberu.

Pre dokonalý minimalistický vzhľad so sklom ako hlavným prvkom 
môžu mať sklenené dvere DG integrované sklo na celom povrchu 
dverí, a to aj so zachovaním vysokej úrovne tlmenia zvuku. 

Alternatívou sú ďalšie pevné dvere DEKO alebo sklo, ktoré poskytuje 
atraktívny kontrast. Bez ohľadu na výber dverí sa krídlo dverí vloží 
do hliníkového rámu, aby sa dosiahla najvyššia stabilita a účinné 
tlmenie zvuku.

Finálny dotyk

Veľké, číre sklenené povrchy poskytujú voľný prístup k prirodzenému 
svetlu, sklenené povrchy môžu byť ozdobené aj laminovacou fóliou 
rôznych vzorov a farieb.

Počujete to? Ani my
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Podrobnejšie technické výkresy a informácie nájdete na www.deko.com.

Príklady konštrukčných detailov

Spoj s podlahou Pevné dvere DG presklené dvere

Spoj so stropom Vertikálny spoj Spoj so stenou

Typ
Hrúbka priečky  
(mm) Počet skiel

Hrúbky skiel 
(mm)

Hmotnosť 
(kg/m²)

Zvuková nepriezvučnosť 
(Rw) Požiarna odolnosť

FG2 1090 92 2 10+10 (12+12) 50 (60) 45 (46) dB 1 Bez požiarnej odolnosti / EI 60 2 

FG2 1290 118 2 10+10 (12+12) 50 (60) 46 (48) dB 1 Bez požiarnej odolnosti / EI 60 2

1)  Hodnoty zvukovej nepriezvučnosti 45 a 46 dB boli dosiahnuté zabudovaním štandardného skla. Použitím špeciálneho skla je  
možné dosiahnuť aj hodnoty 46, 47 a 48 dB.

2)  Presklená priečka DEKO FG2 so špeciálnym sprinklerovým systémom a 10 + 10 mm tvrdeným sklom spĺňa požiarne požiadavky EI 60.

Prehľad typov
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Je len jedno miesto, ktoré si zalúži plamene - vaše srdce, ktoré 
bije pre úspešný biznis. Ochráňte svoju firmu aj v prípade 
neočakávaných udalostí a použite protipožiarne riešenie DEKO FG 
Fire na miestach, kde je to potrebné. 

Predstavujeme celosklenené priečky s požiarnou certifikáciou až 
do EW 120 a EI 120. Systém DEKO FG Fire je k dispozícii v podobe 
celosklenenej priečky alebo presklených častí zabudovaných do 
omietok, tehál či betónových stien. 

Priečka
Sklenená priečka DEKO FG Fire je kotvená pomocou 30 alebo 40 
mm hliníkového profilu do susednej priečky, stropu alebo podlahy 
bez ohľadu na požiadavky na požiarnu odolnosť. Sklenená priečka 
je testovaná a klasifikovaná ako EW 30, EI 30, EI 45, EW 60, EI 60, 
EW 90, EI 90, EW 120 a EI 120 konštrukcie v súlade s najnovšími 
európskymi normami. 

DEKO FG Fire má tiež požiarnu klasifikáciu konštrukcie A2-s1, d0. 
V závislosti od typu a hrúbky skla poskytuje tlmenie zvuku až do 
Rw=46 dB. Hliníkové profily sú štandardne s povrchovou úpravou 
strieborného eloxovaného hliníka, na želanie aj s akoukoľvek inou 
farbou podľa vášho výberu.

Spoje medzi sklom
V závislosti od požiadaviek na požiarnu odolnosť, výšku priečky, 
dizajn a interiérový dizajn sú k dispozícií tri rôzne typy sklenených 
priečok DEKO FG Fire - DEKO FG Fire Clear, DEKO FG Fire Black a 
DEKO FG Profile.

S priečkou DEKO FG Fire je možné inštalovať dvere s požiarnou 
odolnosťou v hliníkových zárubniach alebo závesné dvere bez 
rámov, ak požiadavky na tlmenie hluku nie sú vysoké. Dvere v 
hliníkových zárubniach tvorí jedno alebo dve krídla a môžu byť 
pevné alebo sklenené.

Dekorácia
Tak, ako ostatné sklenené priečky DEKO, aj v tomto prípade môžete 
priečky dekorovať napríklad laminovacou fóliou pre dosiahnutie 
jednotnosti celého vnútorného priestoru.

Celosklenená priečka  
s požiarnou oadolnosťou

Presklené protipožiarne priečky 
DEKO FG FIRE 
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Podrobnejšie technické výkresy a informácie nájdete www.deko.com.

Technické detaily DEKO FG Fire

Sklenené dvere s hliníkovým rámom

DEKO FG Fire Clear DEKO FG Fire Black DEKO FG Fire Profile

Spoj s podlahou Spoj so stropom Spoj so stenou Prehľad typov

Typ
Hrúbka priečky 
(mm) Počet skiel

Hrúbky skla 
(mm)

Hmotnosť 
(kg/m²)

Zvuková 
nepriezvučnosť 
(Rw) Požiarna odolnosť

FG Fire EW 30 1 24-35 1
11-22 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 25-49 37-40 dB 2 EW 30 A2-s1, d0 3

FG Fire EI 30 1 27-43 1
14-30 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 31-70 38-42 dB 2 EI 30 A2-s1, d0 

FG Fire EI 45 1, 6 36-43 1
23-30 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 52-70 40-42 dB 2 EI 45, A2-s1, d0

FG Fire EW 60 1,4 24-43 1
11-30 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 25-70 37-42 dB 2 EW 60 A2-s1, d0 3

FG Fire EI 60 1 38-54 1
25-41 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 52-94 40-44 dB 2 EI 60 A2-s1, d0

FG Fire EW 90 1, 5 24-35 1
11-22 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 25-49 37-40 dB 2 EW 90, A2-s1, d0 3

FG Fire EI 90 1, 5 53-61 1
40-48 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 82-102 46 dB 2 EI 90, A2-s1,d0

FG Fire EW 120 1, 5 24-35 1
11-22 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 25-49 37-40 dB 2 EW 120, A2-s1, d0 3

FG Fire EI 120 1, 5 53-61 1
40-48 mm zasklenie s 
požiarnou odolnosťou 82-102 46 dB 2 EI 120, A2-s1,d0

1)   Celosklenené priečky sa dodávajú v prispôsobených veľkostiach. Pre viac informácií 
 o maximálnych veľkostiach, výbere druhov skla a spojov kontaktujte naše oddelenie exportu.

2) Zvuková nepriezvučnosť, izolácia samotného skla závisí okrem iného aj od typu skla.
3)  Požiarna klasifikácia EW spĺňa aj požiarnu klasifikáciu E.
4)  K dispozícií len ako DEKO FG Fire Black alebo DEKO FG Profile.
5)  K dispozícií len ako DEKO FG Profile.
6)  K dispozícii len ako DEKO FG Fire Clear alebo DEKO FG Fire Black.
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Unikátny a rozsiahly  
sortiment dverí 

Dvere sú jedným z najdôležitejších prvkov interiéru – nebyť dverí, nikdy by ste sa 
nedostali dnu. Aj preto na dizajn a vývoj ponuky dverí DEKO kladieme veľký dôraz. 
Každé dvere musia mať nielen príjemný vzhľad, ale aj vysokú kvalitu a dokonalú 
funkčnosť. 

Ponuku DEKO tvorí široká škála farebných prevedení a povrchových úprav so 
zohľadnením špeciálnych požiarnych a akustických požiadaviek. Dvere je možné 
osadiť do našich vlastných priečkových systémov a presklených častí, ale aj do 
obyčajného betónu, tehál a sadrokartónových stien. To vám umožní dodržať jednot-
nú konštrukciu dverí v celej budove. 

Dvere sú umiestnené v unikátnej hliníkovej zárubni, ktorá funkčne aj vizuálne 
dokonale zapadá do systému DEKO. 

Vaše dvere DEKO nie sú len vstupom do budovy či do kancelárie - sú kvalitným 
dizajnovým prvkom a odkazom pre vašich obchodných partnerov, že to myslíte 
vážne.

Dvere DEKO DOORS 
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(Ne)obyčajné hliníkové  
zárubne DEKO

Zárubne DEKO sú vyrobené z hliníka s hladkou povrchovou úpravou a 
vysokou stabilitou. Štandardne je rám dverí dostupný ako strieborný 
eloxovaný hliník alebo v bielej práškovej farbe. Konečná voľba je na 
vás, preto máte k dispozícii aj širokú škálu ďalších farieb na želanie.

Hliníková zárubňa má niekoľko rôznych šírok, vďaka čomu môžete 
použiť dvere DEKO vo všetkých typoch stien vo vašej budove. Profil 
sa ľahko inštaluje aj demontuje, aby ste mohli vykonávať zmeny 
bez zbytočných komplikácií. Vaša firma sa predsa vyvíja a my tomu 
rozumieme.

Značka DEKO navyše vyvinula svoj vlastný unikátny hliníkový profil na 
upevnenie dverí k vodorovnému nosníku. Tento profil je pripevnený 
na nosník, výsledkom čoho je luxusne vyzerajúci detail spoja bez 
viditeľných upevnení. 

Na želanie môžu byť dvere DEKO zakončené aj bežnými drevenými 
obložkovými zárubňami alebo sa môže medzi deliacou stenou a 
zárubňou dverí použiť spojka. 

Hliníková zárubňa a obložkové zárubne sú najlepšími voľbami, ak v 
budúcnosti počítate so zmenami.

Dvere pre každý otvor
Do hliníkových zárubní DEKO je možné inštalovať až tri typy 
dverných krídiel - masívne, presklené a celopresklené. Dvere 
z masívneho dreva sú dostupné v rôznych farbách, prípadne s 
dyhovými povrchmi duba alebo buka. 
Pre sklené časti dverí sa používa 4 alebo 6 mm číre tvrdené 
sklo. Tam, kde sa vyžadujú špecifické požiarne alebo protihlu-
kové vlastnosti, môže byť použité špeciálne sklo. 

Štandardné zárubne pre dvere so sklenenou výplňou sú 
vyrobené z dreva, na želanie je možné dodať aj zárubne z 
hliníka. K dispozícií sú aj celosklenené dvere z tvrdeného skla, 
ktoré tesne priliehajú na gumové profily v ráme. To zaisťuje ich 
zvukotesné spojenie.

Dvere DEKO v štandardnom formáte dodávame s overením a 
certifikáciou podľa dánskej normy s požiarnymi klasifikáciami 
až do EI60 a zvukovým útlmom až do Rw=35 dB. Všetky dvere 
sú prefabrikované, čím sa eliminuje potreba akejkoľvek úpravy 
po montáži. 

A navyše, všetky dvere značky DEKO získali prestížne ocenenie 
Danish Indoor Climate Labelling.
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Rozmery

* M - reprezentuje štandardný modul o rozmere 100mm. 

Dvere DEKO sú na výber ako jedno- 
alebo dvojkrídlové. Jednokrídlové dvere 
sú k dispozícii v modulových veľkostiach 
od 7x21 M* do 12x21 M, dvojkrídlové 
dvere veľkosti 18x21 M. Potrebujete 
neštandardný rozmer? Žiadny problém – 
radi vám ho dodáme na objednávku.

Hliníkové zárubne vám dodáme v 
šírkach od 93 do 230 mm, čo umožňuje 
ich montáž do všetkých typov priečok. 
Stabilná konštrukcia zároveň dovoľuje 
vyrábať dvere v rôznych veľkostiach. 

Dverné krídla DEKO pre masívne a 
presklené dvere majú hrúbku 40 alebo 
63 mm v závislosti od špecifických 
požiarnych a zvukových požiadaviek. 
Celosklenené dvere s tvrdeným sklom 
majú štandardne hrúbku 10 mm.

Kovania
Pre masívne a presklené dvere ponúkame nielen štandardné, 
ale aj dizajnové a špeciálne kľučky a zámky DEKO. Celosklené 
dvere sú štandardne vybavené zámkom s kľučkami a pántmi 
z povrchovou úpravou strieborného eloxovaného hliníka. Aj 
v prípade kovaní platí, že sme pripravení na vaše špeciálne 
dizajnové požiadavky.





Pluhová 2, 831 03 Bratislava
www.dipart.sk
www.dipart.cz

Spoločnosť DEKO viac ako 45 rokov vyvíja riešenia vnútorného vybavenia budov a je lídrom medzi škandinávskymi 

výrobcami. Okrem toho je DEKO jednou z najväčších stolárskych spoločností v Dánsku, ktorá sa špecializuje na dizajn 

obchodných budov, kancelárií a inštitúcií. Má vynikajúcu medzinárodnú povesť, vďaka ktorej je spoľahlivým partnerom 

s produktmi najvyššej kvality.

Dánska kvalita s tradíciou


