
VCHODOVÉ DVEŘE

      VCHODOVÉ DVEŘE DLE VAŠICH PŘEDSTAV
PŘÍMO OD VÝROBCE
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Vchodové dveře

Jsme pro Vás spolehlivým partnerem, od plánování až po samotné 
předání klíčů.

V SGA pro Vás vyrábíme nejenom dřevěná schodiště, ale i 
vchodové dveře. Všechny naše dveře jsou vyrobeny ze speciálních 
dřevěných sendvičových desek a jsou vybaveny kvalitním kováním, 
které zaručuje vysoký bezpečnostní standart. 
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Nadčasový vzhled

Moderní

Bezpečnostní zámek od firmy 
WINKHAUS

Dveřní závěsy od firmy SIMONSWERK

Bezpečnostní kování

poskytuje vysoké zabezpečení zejména 
svou robustní konstrukcí.
Díky ergonomickému tvaru tří-, čtyř- nebo 
pětibodového zámku jsou dveře uzamčeny 
vždy těsně a pevně.

přebírají nosnou úlohu, odolávají vysokému 
zatížení a zajišťují maximální bezpečnost. 
Závěsy BAKA Protect 3D jsou vybaveny 
pojistkou proti vysazení a komfortním 
excentrickým třisměrným nastavením. 

Toto kování chrání zámek proti přímému 
mechanickému útoku a efektivně 
zabraňuje násilnému vypáčení cylindrické 
vložky.

Kvalitní sendvičové desky od SGA

Desky jsou vyplněné termoizolační hmotou 
a vybavené stabilizátorem zajišťujícím 
dlouholetou stabilitu dveří.

Optimální zvuková a tepelná izolace: 
Tepelný koeficient 0,98 W/m2k
Zvukový koeficient 35 dB.

technologie
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Stylové

Při plánování si hrajeme s kon-

strukcí, materiálem i barvami. Proto jsou 

možnosti kombinací téměř neomezené. 

Naši specialisté vyjdou vstříc Vašim 

přáním a navrhnou Vám možnosti prove-

dení dle vašich představ. 

Hra
barev
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Přírodní
Biometrické identifikační zařízení

Toto provedení je velmi elegantní  

-  přirozený vzhled dřeva v kombinaci 

s ušlechtilou ocelí. Jednoduché, působivé. 

Zajistíme individuální provedení, jako 

například skener prstu nebo kování 

s bezpečnostní krytkou zámku. 

Elegantní
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Kontrastní

Masivní vchodové dveře od SGA 

 vynikají detailním a kvalitním  

zpracováním. Ať zvolíte dveře již vyrobené 

typové, anebo si je necháte navrhnout na 

míru, vždy budete spokojeni.

Nadčasové
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Působivé detaily - 

skleněné výplně umožňují 

kouzelnou hru se světlem.  

Harmonické

Exkluzivní 
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Moderní barevné tóny  

  ve spojení se sklem působí 

velmi ušlechtile.  

Elegantní
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Všechna provedení a barevné kombinace, které zde vidíte, jsou 
samozřejmě jen ukázkové. Nechte se inspirovat, anebo přijďte s něčím 
zcela novým. Záleží jen na Vás, jakou barvu, kování, či typ skla si  
z naší rozmanité nabídky vyberete.

Amazonka

Vltava

Rio Negro Isar

Günz Ammer

Amazonka

Rio Negro
Isar Vltava Günz

Volha
Ammer Dunaj

Rýn

Labe
Tibera

Zambezi

Inn

Tajo
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Variace

Povrch dřeva je olejován či lazurován pro zachování   
přírodního vzhledu dřeva nebo lakován podle barevných odstínu 
RAL, pro dosažení optimálního barevného konceptu Vašeho 
domu.
Čtyři vrstvy nátěru zaručují ochranu a barevnou stálost po 
dlouhá léta. 

Volha

Zambezi

Dunaj Labe Tibera

Rýn Inn Tajo

Inn
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Kování
Kování – jedinečné svým tvarem, materiálem i barvou, doladí vzhled Vašich dveří do posled-
ního detailu. K dispozici máte velký výběr madel a kování. 

S naší rozsáhlou nabídkou typů skleněných výplní a jejich tvarových rozmanitostí 
Vám nabízíme neomezené možnosti vytvoření Vašich vchodových dveří. 
Všechna skla dodáváme také jako bezpečnostní, anebo zvukotěsné. 

Madlo

FB 600 FL 600 Q 600 

HGG HGL

HGU HGQ

GB 400 G 400 

G 1600 
FB 800 

FK PZ RK PZ-K Amsterdam S

Mastercarre Ornament 504 Cinchilla Madraspave Masterpoint 

Matelux Verde Masterligne Saténové sklo Screen bílé Masterray bílé 

Amsterdam 

FL 800 Q 800 GB 800 G 800 

G 1800 

Vnitřní klika

Krytka zámku

Skleněné výplně



komfortní vchodové dveře

SGA Schody s.r.o.
Kaplice – nádraží 73
382 42 Kaplice

Tel.: +420 777 490 128

E-mail: info@sga-schody.com
WEB: www.sga-schody.com

Günztaler Treppenbau GmbH
Forellenweg 3
87776 Sontheim

Telefon: +49 (0) 83 36 / 80 500

E-Mail:  info@gueta-treppen.de 
WEB:  www.gueta-treppen.de
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Poradenství, projek-

tování, výroba, montáž 

a servis - kompletní řešení 

pod jednou střechou.

Navštivte naši expozici 

schodišť a vchodových dveří 

v  Kaplici nebo na našich 

internetových stránkách 

www.sga-schody.com.


