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LESENA ZUNANJA VRATA »P«

PANELNA TEHNOLOGIJA
BISTVENA ZNAČILNOST ZUNANJIH VRAT »P«  
JE UPORABA INOVATIVNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 

S pomočjo te tehnologije se ohranja lepota lesenih vrat, medtem ko je odpravljenih večina težav, ki spremljajo 
tradicionalne tehnologije polnil, kot so: razpokavanje in premikanje vratnih kaset, krivljenje vratnih kril, neenakomerna 
obarvanost posameznih elementov vrat, pokanje in zvijanje furnirja ter težave s polnili za stike.

ERKADO je primer izjemnega uspeha družinskega podjetja na svetovnem trgu. Neustrašen in odločen razvoj 
proizvodnega potenciala ter uvajanje novih kolekcij sta pripomogla k temu, da danes vedno pogosteje odpirate 
… vrata ERKADO. 

ERKADO je firma, ki se od leta 2010 ukvarja s trgovino na drobno, trgovino na debelo in izvozom na področju 
proizvodnje in prodaje notranjih vrat, zunanjih vrat in podbojev. Z otvoritvijo novih proizvodnih obratov in zelo 
dinamičnim razvojem blagovne znamke ERKADO smo se hkrati s praznovanjem 40-letnice obstoja podjetja 
pridružili krogu vodilnih proizvajalcev vrat. Rezultat inovativnosti, tehnološke fleksibilnosti in zastavljanja novih 
tržnih izzivov so izdelki visoke kakovosti za razumno ceno. 

Ustanovil ga je Zbigniew Kozłowski – mizarski mojster, ki se je obrti izučil pri svojem očetu, prav tako mizarju. 
Proizvodnjo smo začeli leta 1976 v kraju Chwałowice v poljskem podkarpatskem vojvodstvu. Temu zahvaljujoč blagovna 
znamka ERKADO ne temelji le na več kot 40-letnih izkušnjah, temveč tudi na že prej utrjeni družinski tradiciji. 
Ob začetku svojega delovanja se je podjetje ukvarjalo z »mizarskimi deli« v širokem pomenu besede, torej s proizvodnjo 
vrat, oken ipd. za zasebne kupce. S tem se je podjetje naučilo fleksibilnega obravnavanja potreb strank, po zaslugi 
česar je bilo zmožno uspešno realizirati še tako netipična naročila. Skozi čas se je zaradi tendenc na tržišču izoblikovalo 
precejšnje povpraševanje po lesenih vratih in oknih. V skrbi za najvišjo kakovost proizvodov in zadovoljstvo strank. 
Vpeljane so bile inovativne tehnološke rešitve, a s svojim učinkovitim upravljanjem in z investicijami je podjetje 
okrepilo položaj na trgu. Podjetje je postopoma osredotočilo težišče svoje dejavnosti predvsem na proizvodnjo 
zunanjih lesenih in notranjih panelnih vrat. Nadaljnja prizadevanja je usmerilo v nakup sodobnega strojnega parka, 
zahvaljujoč kateremu je uvedlo panelno tehnologijo vrat, kar je v veliki meri prispevalo k izboljšanju kakovosti izdelka.

Kot eden vodilnih proizvajalcev v svoji branži podjetje opravlja široko dobrodelno dejavnost in podpira številne 
pobude, dejavnosti in posameznike.
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POZOR!
¢¢ Različne vrste lesa, ki se uporabljajo za furnir, se razlikujejo med seboj po barvi, strukturi in konsistenci. Celo v primeru iste vrste lesa se lahko pojavijo 

precejšnje razlike. Ker gre za značilnosti naravnega lesa, te ne morejo biti predmet reklamacije.
¢¢ Individualna barva lesa in debelina vrhnje plasti laka bistveno vplivata na končno barvo prosojnega premaza (lazure).
¢¢ Prikazane vrste obarvanosti so zgolj informativnega značaja in ne morejo služiti kot vzorci barve.
¢¢ Zaradi škodljivega učinkovanja sončnih žarkov in meteornih vod na vsakovrstne lakirane površine priporočamo, da zunanja vrata zaščitite z nadstreškom, še 

najbolje z izdelavo pokritega preddverja.



TEHNIČNI OPIS

Okvir krila, izdelan iz borovine, 
z nalimki iz lesa: borovina, 
hrastovina ali meranti

Tesnilo

Vodoodporna vezana plošča 
meranti, hrast ali bor  
debeline 7 mm* ali 12 mm*

Poliuretanska pena  
–   termoizolacijska,  

debeline 46 mm* ali 58* mm

Aluminijast prag  
s toplotno prepreko 75 x 20 mm

Lesen podboj 60 x 100 mm 
, prelepljen z naravno oblogo mahagoni-meranti, 
hrastovo ali borovo oblogo

VRATA 72 mm
¢■ Koeficient toplotne prehodnosti  
Ud<0,90  W/m2K
¢■ Material: hrast, bor ali meranti
¢■ Konstrukcija

– debelina krila 72 mm
– tesnilo na krilu in podboju
– vrata v sistemu s pripiro
–  zunanja obloga krila, izdelana iz vodoodporne vezane plošče hrast, bor ali 

meranti, debeline 12 mm ali 7mm 
–  notranja konstrukcija krila v obliki mreže s polnilom iz poliuretanske pene 

debeline 58 mm (vezana plošča 7 mm) in debeline 48 mm (vezana plošča 
12 mm)

–  okvir krila, izdelan iz lesa bor+hrast ali bor+meranti, ojačan s pločevino in s 
profilom »C«

–  protivlomni zatič na strani nasadil
¢■ Podboj

–  večslojno lepljeni les s hrastovimi, borovimi ali meranti nalimki, v dimenzijah 
100 mm x 60 mm

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
¢■ Končna dodelava

–  trikratno barvanje po hidrodinamični metodi z vodotopnimi barvami skladno 
z barvno paleto ERKADO ali premaznimi RAL za doplačilo, razen RAL 9016 
(bela) in RAL 7016 (antracitna) (str. 49) 
¢■ Dimenzije 

–  tipske po tabeli (str. 48) 
–  na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno 

dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 210 cm in širša od 
102 cm.
¢■ Standardna oprema

–  2 neodvisni ključavnici z zapahom, razmik 72 mm
–  štiri nasadila, regulirana na treh ravneh
–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 44 mm (z dvema vmesnima komorama) 

pri modelih: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, 
P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, 
P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, 
P138, P140, P141, P143, P144

–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 54 mm (z dvema vmesnima komorama) 
pri modelih: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, 
P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, 
P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, 
P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 70 mm (z dvema vmesnima komorama) 
pri modelih: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, 
P133, P135, P136

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
–  okrasna pločevina, nerjaveča, pri modelih: P42, P44, P46, P48, P57, P58, 

P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, 
P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

–  paket stekel s črnim lakiranim steklom pri modelih: P120, P121, P122, P123, 
P124, P125, P126, P127

¢■ Oprema za doplačilo
–  kljuka
–  cilindrični vložki 35/65
–  držalo
–  biometrična ključavnica
–  kukalo
–  senzor za alarm

–  električno odpiralo – samo pri 
večtočkovni ključavnici z 1 ali 2 
cilindričnima vložkoma

–  večtočkovna ključavnica z enim ali 
dvema cilindričnima vložkoma

–  lesena odkapna letev (vrata, 
odpirana navznoter)

7 mm* Modeli:  P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, 
P47, P48, P50, P54, P55 ,P57, P58 P60, P61, P62, P63, P64, P65, 
P66 P67, P68,P69, P70 P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, 
P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, 
P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, P130, P131, 
P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, 
P147, P148, P150

12 mm** Modeli:  P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, 
P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, 
P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, 
P114, P115, P116, P117, P118, P120, P121, P122, P123, P124, 
P125, P126, P127, P138, P140, P141, P143, P144

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 70 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 54 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 428 28 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 70 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 415 15 16 18 164

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 70 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 54 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 428 28 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 70 mm
SO SKLOM REFLEX

Protivlomni zatič Jekleni profil »C«

Ojačitvene pločevinaste plošče

Nasadilo

Tesnilo

Tesnilo

Okovani leseni prag
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TEHNIČNI OPIS

Protivlomni zatič Jekleni profil »C«

Ojačitvene pločevinaste plošče

Vodoodporna vezana plošča meranti ali 
hrast, bor debeline 7 mm ali 12 mm

Tesnilo

Tesnilo

Tesnilo

Nasadilo

Aluminijasta 
odkapna letev  
(vrata, odpirana 
navznoter)
–za doplačilo

Pogrezljivo talno tesnilo 

Vgradna krtačka  
(vrata, odpirana navznoter)

Poliuretanska pena  
–  termoizolacijska, debeline 58 

mm ali 68 mm

Okvir krila, izdelan iz borovine, 
z nalimki iz lesa: mahagoni-
meranti ali hrastovina

Aluminijast prag  
s toplotno oviro 120 x 20 mm

Lesen podboj 60 x 100 mm 
, prelepljen z naravno oblogo mahagoni-meranti, 
hrastovo ali borovo oblogo VRATA82 mm

¢■ Koeficient toplotne prevodnosti 
Ud < 0,78 W/m2K
¢■ Material: meranti, hrast ali bor
¢■ Konstrukcija 

– debelina krila 82 mm
– tesnilo pri krilu in podboju
– vrata v sistemu s pripiro
–  zunanja obloga krila, izdelana iz vodoodporne vezane plošče mahagoni 

meranti, hrast ali bor, debeline 12 mm ali 7 mm
–  notranja konstrukcija krila v obliki mreže s polnilom iz poliuretanske pene 

debeline 58 mm ali 68 mm
–  okvir krila, izdelan iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevinasto 

ploščo in profilom »C« 
–  protivlomni zatič na strani nasadil
¢■ Podboj 

–  večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti, hrast ali bor, v dimenzijah 
100 mm x 60 mm

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
¢■ Končna dodelava

–  trikratno barvanje po hidrodinamični metodi z vodotopnimi barvami po 
barvni paleti ERKADO ali premaznimi RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) 
in RAL 7016 (antracitna) (str. 49).
¢■ Dimenzije

–  tipske po tabeli (str. 48)
–  na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno 

dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 210 cm in širša od 102 
cm.
¢■ Standardna oprema

–  večtočkovna ključavnica z 1 cilindričnim vložkom, razmik 72 mm
–  štiri nasadila, regulirana na treh ravneh
–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 54 mm (z dvema vmesnima komorama) 

pri modelih: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, 
P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, 
P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, 
P138, P140, P141, P143, P144

–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 64 mm (z dvema vmesnima komorama) 
pri modelih: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, 
P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, 
P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, 
P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 80 mm  
(s tremi vmesnimi komorami) pri modelih: P42, P44, P48, P56, P57, P60, 
P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
–  okrasne pločevinaste plošče, nerjaveče, pri modelih: P42, P44, P46, P48, P57, 

P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, 
P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

–  paket stekel s črnim lakiranim steklom pri modelih: P120, P121, P122, P123, 
P124, P125, P126, P127

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 54 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 414 14 4

PRÍDAVOK
BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm

SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 80 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 74 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 100 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 54 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 414 14 4

PRÍDAVOK
BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm

SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 80 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX

16

FLOAT

4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 74 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 100 mm
SO SKLOM REFLEX

1 kos

termoizolacijski vložek za 
prag, višina 30 mm x širina 
64 mm 

Okovani leseni prag

¢■ Oprema za doplačilo
–  kljuka
–  cilindrični vložki 45/65
–  držalo
–  biometrična ključavnica
–  kukalo
–  senzor za alarm

–  električno odpiralo
–  večtočkovna ključavnica z dvema 

cilindričnima vložkoma
–  termoizolacijski vložek za prag
–  aluminijasta odkapna letev (vrata, 

odpirana navznoter)
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PASIVNA VRATA

TEHNIČNI OPIS

Protivlomni zatič Jekleni profil »C«

Ojačitvene pločevinaste plošče

Vodoodporna vezana plošča, meranti ali 
hrastova, debeline 7 mm ali 12 mm

Tesnilo

Tesnilo

Tesnilo

Aluminijasta 
odkapna letev  
(vrata, odpirana 
navznoter)
–za doplačilo Pogrezljivo talno tesnilo 

Tesnilo

Vgradna krtačka  
(vrata, odpirana navznoter)

Poliuretanska pena  
– termoizolacijska, debeline 78 mm

Okvir krila, izdelan iz borovine, 
z nalimki iz lesa: mahagoni-
meranti

Aluminijast prag  
s toplotno oviro 120 x 20 mm

Leseni podboj 80 x 100 mm, 
 prelepljen z naravno oblogo mahagoni-meranti 
ali s hrastovo oblogo VRATA 102 mm

¢■ Koeficient toplotne prevodnosti  
Ud =0,63 W/m2K
¢■ Material: meranti ali hrast
¢■ Konstrukcija 

– debelina krila 102 mm
– tesnilo pri krilu in podboju
– vrata v sistemu s pripiro
–  zunanja obloga krila, izdelana iz vodoodporne vezane plošče mahagoni, 

meranti ali hrast, debeline 12 mm
–  notranja konstrukcija krila v obliki mreže s polnilom iz poliuretanske pene 

debeline 78 mm
–  okvir krila, izdelan iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s 

pločevinasto ploščo in profilom »C« 
–  protivlomni zatič na strani nasadil
¢■ Podboj 

–  večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, v dimenzijah 
100 mm x 80 mm

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
¢■ Končna dodelava

–  trikratno barvanje po hidrodinamični metodi z vodotopnimi barvami po 
barvni paleti ERKADO ali premaznimi RAL za doplačilo, razen RAL 9016 
(bela) in RAL 7016 (antracitna) (str. 49).
¢■ Dimenzije

–  tipske po tabeli (str. 48)
–  na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno 

dimenzijo.
  Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 106 cm.
¢■ Standardna oprema

–   ključavnica z zapahom, razmik 92 mm
–  tri nasadila, regulirana na treh ravneh »3D«
–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 74 mm (s tremi vmesnimi komorami):
–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 100 mm (s štirimi vmesnimi 

komorami) pri modelih: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, 
P132, P133, P135, P136

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
–  okrasne pločevinaste plošče, nerjaveče, pri modelih: P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, P133, P134, 
P135, P136
¢■ Oprema za doplačilo

–  kljuka
–  cilindrični vložki 60/65
–  držalo
–  biometrična ključavnica
– večtočkovna ključavnica z 2 cilindričnima vložkoma
–  kukalo
–  električno odpiralo
– termoizolacijski vložek za prag
– aluminijasta odkapna letev (vrata, odpirana navznoter)
–  senzor za alarm

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 54 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 414 14 4

PRÍDAVOK
BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm

SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 80 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNÉ
SKLO

FLOAT

3 3 420 20 20 20 204 20 4

FLOAT

BEZPEČNÉ
SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO

REFLEX

FLOAT

3 3 3 34 4

REFLEX
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SO SKLOM REFLEX
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SKLO
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SO SKLOM REFLEX
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PRÍDAVOK
BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm
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BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 80 mm
SO SKLOM REFLEX
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BEZPEČNÉ
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4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 74 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 100 mm
SO SKLOM REFLEX

1 kos

termoizolacijski vložek za 
prag, višina 30 mm x širina 
64 mm 

Okovani leseni prag
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TEHNIČNI OPIS

Protivlomni zatiči Jekleni profil »C«

Ojačitvene pločevinaste plošče

Vodoodporna vezana plošča, meranti ali 
hrastova, debeline 12 mm

Tesnilo

Tesnilo

Aluminijasta 
odkapna letev  
(vrata, odpirana 
navznoter)
–za doplačilo Pogrezljivo talno tesnilo 

Tesnilo

Vgradna krtačka  
(vrata, odpirana navznoter)

Poliuretanska pena  
– termoizolacijska, debeline 78 mm

Okvir krila, izdelan iz borovine, z 
nalimki iz lesa mahagoni-meranti 
ali hrastovine

Aluminijast prag  
s toplotno oviro 120 x 20 mm

Leseni podboj 80 x 100 mm, 
 prelepljen z naravno oblogo mahagoni-meranti 
ali s hrastovo oblogo VRATA 102 mm BREZ PRIPIRE

¢■ Koeficient toplotne prevodnosti  
Ud =0,64 W/m2K
¢■ Material: meranti ali hrast
¢■ Konstrukcija 

– debelina krila 102 mm
– tesnilo pri krilu in podboju
– vrata v sistemu brez pripire
–  zunanja obloga krila, izdelana iz vodoodporne vezane plošče mahagoni, 

meranti ali hrast, debeline 12 mm
–  notranja konstrukcija krila v obliki mreže s polnilom iz poliuretanske pene 

debeline 78 mm
–  okvir krila, izdelan iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s 

pločevinasto ploščo in profilom »C« 
–  tri skrita nasadila
–  protivlomni zatiči
¢■ Podboj 

–  večplastno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, v dimenzijah 
107 mm x 80 mm

–  leseni prag
¢■ Končna dodelava

–  trikratno barvanje po hidrodinamični metodi z vodotopnimi barvami po 
barvni paleti ERKADO ali premaznimi RAL za doplačilo, razen RAL 9016 
(bela) in RAL 7016 (antracitna) (str. 49).
¢■ Dimenzije

–  tipske po tabeli (str. 48)
–  na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno 

dimenzijo.
  Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 106 cm.
¢■ Standardna oprema

–  večtočkovna ključavnica z 1 cilindričnim vložkom, razmik 72 mm
–  tri skrita nasadila na treh ravneh »3D«
–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 74 mm (s tremi vmesnimi komorami):
–  paket stekel REFLEX RJAVA debeline 100 mm (s štirimi vmesnimi 

komorami) pri modelih: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, 
P132, P133, P135, P136

–  aluminijasti prag s toplotno pregrado ali leseni prag
–  okrasne pločevinaste plošče, nerjaveče, pri modelih: P42, P44, P46, P48, 

P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, 
P103, P104, P105, P106, P128, P129 ,P130, P131, P132, P133, P134, 
P135, P136
¢■ Oprema za doplačilo

–  kljuka
–  cilindrični vložki 60/65
–  držalo
–  biometrična ključavnica
– večtočkovna ključavnica z 2 cilindričnima vložkoma
–  kukalo
–  električno odpiralo
– termoizolacijski vložek za prag
– aluminijasta odkapna letev (vrata, odpirana navznoter)
–  senzor za alarm
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SKLO

BEZPEČNÉ
SKLO
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3 3 420 20 20 20 204 20 4
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BEZPEČNÉ
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REFLEX
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4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 74 mm
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BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 100 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
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3 3 420 20 20 20 204

BEZPEČNÉ
SKLO
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SKLO
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3 3 3 34 4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 54 mm
SO SKLOM REFLEX

REFLEXBEZPEČNÉ
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FLOAT

3 3 414 14 4

PRÍDAVOK
BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 44 mm

SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 80 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNÉ
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3 3 420 20 20 20 204 20 4
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BEZPEČNÉ
SKLO
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3 3 3 34 4
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16
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4

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 74 mm
SO SKLOM REFLEX

BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE hr. 100 mm
SO SKLOM REFLEX
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VRSTE STEKEL, KI JIH JE MOGOČE UPORABITI  
(v standardnem paketu REFLEX)

ANTISOL 
To je protisončno steklo, nežno obarvano z rjavo maso, ki znižuje prepustnost 
sončne energije. Zahvaljujoč temu preprečuje pregrevanje prostorov. Poleg 
tega varuje predmete, občutljive na učinkovanje ultravijoličnega sevanja.

REFLEX (stopsol) 
To je steklo z ojačanim nadzorom nad sončnimi žarki. Izboljšuje vizualni 
učinek in daje občutek zasebnosti. Ta učinek se doseže z nanosom kovinskih 
oksidov na eno stran stekla. Osebe, ki se nahajajo na svetlejši strani ogledala, 
vidijo svoj odsev in so vidne osebam, ki se nahajajo na temnejši strani. Če 
oseba, ki se nahaja na svetlejši strani, pristopi zelo blizu stekla, lahko zagleda 
predmete na temnejši strani.

BENEŠKO OGLEDALO  (zrcalo) 
To je steklo, ki je po obeh straneh prekrito s kovinskim oksidom. Ponavadi se 
uporablja kot pregrada med prostoroma, s tem da je en prostor zatemnjen. 
Osebe, ki se nahajajo na svetlejši strani ogledala, vidijo svoj odsev in so vidne 
osebam, ki se nahajajo na temnejši strani.

MLEČNO STEKLO
To je steklo, ki je na eni strani prekrito s satenastim mat lakom, zaradi česar 
»prepušča« svetlobo, vendar postane neprosojno.

P4 PROTIVLOMNA
Sestavljena je iz dveh plasti brezbarvnih stekel, med katerima se nahaja 
protivlomna folija. Zahvaljujoč foliji se steklo v primeru razbitja ne sesuje 
v drobne kosce. Na kraju udarca nastanejo razpoke, ki se žarkasto širijo iz 
središča. Steklo P4 nastopa samo v obliki brezbarvnega stekla.

VARNOSTNO STEKLO 33.1
To steklo močno zmanjša ogroženost zdravja oseb, ki se nahajajo v bližini 
zasteklitve in v zastekljenih prostorih. Nevarnost lahko predstavljalo koščki 
razbitega stekla, pa tudi ogenj, plini in toplotno sevanje – pojavi, ki spremljajo 
požar. Steklo se imenuje »varnostno«, če tehnika njegove proizvodnje ali 
vezave dopušča omejitev škode, ki bi nastala zaradi morebitnih deformacij, 
udarcev ali požara.
Oznaka 33.1 nam pove, da sta v njem uporabljeni 2 plošči stekla 3 mm in 
ena plast folije. Varnostno steklo 33.1 spada v razred stekel 02. Najpogosteje 
se uporablja v stanovanjih, šolah in pisarnah. Tovrstna stekla zagotavljajo 
zaščito pred poškodbami. Uporabljajo se lahko tudi v zgradbah, v katerih 
obstaja nevarnost eksplozije.

PESKANO STEKLO 
Med procesom peskanja je steklo podvrženo mehanskemu procesu matiranja 
s pomočjo curka peska pod visokim pritiskom.
Ta proces omogoča dekoriranje stekla s poljubnimi vzorci, bodisi iz našega 
kataloga bodisi iz motivov, ki jih prinese stranka. Doseči je mogoče učinek 
matiranega vzorca ali obratno – prosojnega motiva.
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KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT

¢¢ P6 str. 35

¢¢ P3 str. 37 ¢¢ P5 str. 37¢¢ P2 str. 38¢¢ P1 str. 38

¢¢ P11 str. 38

¢¢ P4 str. 38

¢¢ P13 str. 35¢¢ P12 str. 35 ¢¢ P14 str. 35

¢¢ P16 str. 37

¢¢ P15 str. 38

¢¢ P18 str. 39¢¢ P17 str. 39

¢¢ P23 str. 36

¢¢ P19 str. 37

¢¢ P7 str. 25 ¢¢ P8 str. 29 ¢¢ P9 str. 29

¢¢ P21 str. 29

¢¢ P10 str. 29

¢¢ P22 str. 24

¢¢ P20 str. 26

¢¢ P24 str. 30 ¢¢ P25 str. 30

8



¢¢ P36 str. 35 ¢¢ P39 str. 36

¢¢ P49 str. 36

¢¢ P45 str. 37

¢¢ P35 str. 38

¢¢ P38 str. 39

¢¢ P31 str. 33 ¢¢ P32 str. 34

¢¢ P29 str. 35 ¢¢ P30 str. 36

¢¢ P33 str. 37

¢¢ P41 str. 26

¢¢ P37 str. 29 ¢¢ P40 str. 30

¢¢ P34 str. 24

¢¢ P47 str. 29

¢¢ P27 str. 24 ¢¢ P28 str. 30¢¢ P26 str. 31

¢¢ P42 str. 18

¢¢ P48 str. 18

¢¢ P44 str. 19 ¢¢ P46 str. 21

¢¢ P51 str. 36¢¢ P50 str. 24
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KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT

¢¢ P62 str. 28 ¢¢ P63 str. 31 ¢¢ P64 str. 22 ¢¢ P65 str. 31 ¢¢ P66 str. 20

¢¢ P67 str. 31 ¢¢ P68 str. 19 ¢¢ P69 str. 25 ¢¢ P70 str. 18 ¢¢ P71 str. 25

¢¢ P72 str. 30 ¢¢ P73 str. 28 ¢¢ P92 str. 25 ¢¢ P94 str. 25¢¢ P93 str. 30

¢¢ P54 str. 33¢¢ P52 str. 36 ¢¢ P55 str. 25¢¢ P53 str. 26

¢¢ P61 str. 28

¢¢ P56 str. 22

¢¢ P57 str. 18 ¢¢ P58 str. 17 ¢¢ P60 str. 19¢¢ P59 str. 39
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¢¢ P81 str. 19

¢¢ P91 str. 19

¢¢ P89 str. 20 ¢¢ P90 str. 20

¢¢ P95 str. 20

¢¢ P82 str. 21

¢¢ P97 str. 17 ¢¢ P74 str. 28

¢¢ P78 str. 24

¢¢ P75 str. 28

¢¢ P76 str. 28 ¢¢ P77 str. 31 ¢¢ P79 str. 26 ¢¢ P80 str. 24

¢¢ P84 str. 26¢¢ P83 str. 26 ¢¢ P85 str. 40

¢¢ P88 str. 40¢¢ P86 str. 40 ¢¢ P87 str. 40

¢¢ P101 str. 21¢¢ P100 str. 21¢¢ P98 str. 18 ¢¢ P99 str. 19

¢¢ P96 str. 39
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KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT

¢¢ P122 str. 14 ¢¢ P123 str. 14 ¢¢ P124 str. 14 ¢¢ P125 str. 14 ¢¢ P126 str. 15

¢¢ P108 str. 27 ¢¢ P109 str. 27¢¢ P107 str. 27

¢¢ P118 str. 27 ¢¢ P119 str. 31

¢¢ P102 str. 20 ¢¢ P103 str. 20 ¢¢ P106 str. 18¢¢ P104 str. 21 ¢¢ P105 str. 21

¢¢ P121 str. 14¢¢ P120 str. 14

¢¢ P111 str. 33

¢¢ P112 str. 33

¢¢ P110 str. 39

¢¢ P117 str. 33

¢¢ P116 str. 33¢¢ P114 str. 35¢¢ P113 str. 35 ¢¢ P115 str. 35
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¢¢ P127 str. 15

¢¢ P139 str. 23¢¢ P138 str. 23 ¢¢ P141 str. 27¢¢ P140 str. 27¢¢ P137 str. 23

¢¢ P128 str. 16 ¢¢ P131 str. 16¢¢ P129 str. 16 ¢¢ P130 str. 16

¢¢ P132 str. 16 ¢¢ P133 str. 16 ¢¢ P134 str. 17 ¢¢ P135 str. 22 ¢¢ P136 str. 22

¢¢ P142 str. 32 ¢¢ P143 str. 32 ¢¢ P144 str. 32

¢¢ P147 str. 32

¢¢ P145 str. 32 ¢¢ P146 str. 32

¢¢ P148 str. 34 ¢¢ P149 str. 34 ¢¢ P150 str. 22
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¢¢ P121 ¢¢ P122

¢¢ P123 ¢¢ P124

¢¢ P120

¢¢ P125

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
Lakirano steklo nastopa samo na eni, zunanji strani.

–  d r ž a l o  z a  d o p l a č i l o

KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
GLASS
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¢¢ P126

¢¢ P127

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
Lakirano steklo nastopa samo na eni, zunanji strani. 15



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
INOX

NOVO

¢¢ P128

¢¢ P131

¢¢ P129

¢¢ P132

¢¢ P130

¢¢ P133

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P134

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

17

¢¢ P58 ¢¢ P97



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
INOX

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P42

¢¢ P70 ¢¢ P57

¢¢ P48¢¢ P98

¢¢ P106
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Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

POZOR:  Vrata P91 nastopajo samo z večtočkovno 
ključavnico z 1 cilindričnim vložkom

¢¢ P44
POZOR: Vrata P44 nastopajo samo z večtokovno ključavnico 
z 1 cilindričnim vložkom in držalom na obeh straneh

¢¢ P81

¢¢ P60 ¢¢ P68¢¢ P99
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¢¢ P91



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
INOX

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P66 ¢¢ P89 ¢¢ P90

¢¢ P103 ¢¢ P102 ¢¢ P95
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Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P100

¢¢ P101 ¢¢ P104

¢¢ P105¢¢ P46
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¢¢ P82



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
INOX

¢¢ P135 ¢¢ P136

¢¢ P56

¢¢ P150

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P64
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¢¢ P137 ¢¢ P139¢¢ P138

KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
SODOBNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
SODOBNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P78

¢¢ P80

¢¢ P34

¢¢ P22¢¢ P50

¢¢ P27



Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

25

¢¢ P55

¢¢ P71 ¢¢ P69 ¢¢ P7

¢¢ P92¢¢ P94



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
SODOBNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P84 ¢¢ P83

26

¢¢ P20

¢¢ P79

¢¢ P53 ¢¢ P41
– model na voljo samo v barvah s palete RAL



¢¢ P108 ¢¢ P109¢¢ P107

¢¢ P118

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P141¢¢ P140
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KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
SODOBNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P75

28

¢¢ P73 ¢¢ P74 ¢¢ P62

¢¢ P76¢¢ P61



Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P8 ¢¢ P9 ¢¢ P21

¢¢ P47 ¢¢ P37 ¢¢ P10



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
SODOBNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P24 ¢¢ P25 ¢¢ P40

¢¢ P72 ¢¢ P28 ¢¢ P93



¢¢ P119

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P63 ¢¢ P655

¢¢ P77

¢¢ P26

¢¢ P67



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
KLASIČNA

¢¢ P144

¢¢ P147

¢¢ P142 ¢¢ P143

¢¢ P145

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P146
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¢¢ P117¢¢ P116

¢¢ P111 ¢¢ P112

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P54

¢¢ P31



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
KLASIČNA

¢¢ P114¢¢ P113 ¢¢ P115

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 

¢¢ P148
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¢¢ P32 ¢¢ P149



Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P13

¢¢ P12 ¢¢ P6

¢¢ P14 ¢¢ P36

¢¢ P29



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
KLASIČNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P52 ¢¢ P23

¢¢ P30¢¢ P51 ¢¢ P39

¢¢ P49



Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P45¢¢ P3

¢¢ P19

¢¢ P5

¢¢ P33 ¢¢ P16



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
KLASIČNA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P2

¢¢ P1 ¢¢ P11

¢¢ P15 ¢¢ P35

¢¢ P4



¢¢ P110

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P38 ¢¢ P59

¢¢ P18 ¢¢ P17

¢¢ P96



KOLEKCIJA ZUNANJIH VRAT
DEKOR

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm). 
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¢¢ P86¢¢ P85

¢¢ P87 ¢¢ P88

–  dekor nastopa samo na eni strani
–  dekor iz stekla in nerjavečega jekla se nahaja 

na zunanji strani krila
–  na voljo 4 vrste furnirja:  

EBENOVINA MASKAR, EBENOVINA ČRNO-BELA,  
TIKOVINA BURMA, PALISANDER MADAGASKAR

–  podboj s končno dodelavo mahagoni, prebar-
van z barvo palisandra

EBENOVINA ČRNO-BELA

EBENOVINA MASKAR

TIKOVINA BURMA

PALISANDER MADAGASKAR– d r ž a l o  z a  d o p l a č i l o



MOŽNOSTI  
RAZŠIRITVE
Obstaja možnost razširitve vrat z izdelavo stranske svetlobe  
in nadsvetlobe ter razširitvenih elementov. Vzorec in cena se določita individualno.

¢¢ P37 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P82 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat
z lesenim pragom (cm)

160 210

¢¢ P105 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT PRI 
PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P99 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila. 41



MOŽNOSTI  
RAZŠIRITVE

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila.

¢¢ P67 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P89 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P65 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P25 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210
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¢¢ P9 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P47 +  ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT Z 
MOŽNOSTJO ODPIRANJA

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat
z lesenim pragom (cm)

160 210

¢¢ P55 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

140 208,2 210

¢¢ P21 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila. 43



MOŽNOSTI  
RAZŠIRITVE

¢¢ P46 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

140 208,2 210

¢¢ P137 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENTI 
PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

180 208,2 210

¢¢ P45 + FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENTI PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P59 +  FIKSNI POLNI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

140 208,2 210
POZOR: fiksni razširitveni element pri podboju – zasteklitev – kombiniran varno-
stni paket 44 mm REFLEX RJAVA

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila.44



¢¢ P42  + FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA) + NADSVETLOBA IN OBSVETLOBA

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 240 240

¢¢ P28  + FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENTI  
(IMITACIJE KRILA) + NADSVETLOBA

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

180 240 240

¢¢ P34 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENTI 
(IMITACIJE KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

190 208,2 210

¢¢ P28 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

140 208,2 210

Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila.

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila. 45



MOŽNOSTI  
RAZŠIRITVE

¢¢ P107 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

150 208,2 210

¢¢ P147 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENTI 
PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P132 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P98 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila.46



¢¢ P68 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
PRI PODBOJU

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

140 208,2 210

¢¢ P8 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT  
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

¢¢ P83 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

140 208,2 210

¢¢ P141 +  FIKSNI ZASTEKLJENI RAZŠIRITVENI ELEMENT 
(IMITACIJA KRILA)

Širina vrat  
(cm)

Višina vrat (cm)

z aluminijastim pragom z lesenim pragom

160 208,2 210

Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo.
Doplačilo zajema izključno vrata: višja od 210 cm in širša od 102 cm (velja za debelino 72 mm in 82 mm).
Pozor: fiksni razširitveni element imitacija krila je pritrjen na nasadila. 47



TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE VRAT Z ALUMINIJASTIM PRAGOM

Debelina  
krila

Oznake za 
vrata S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpa  
ALU

(aluminijasti prag)

72 mm
82 mm

80 800 940 841 920 2002 2100 2041 2082 20

90 900 1040 941 1020 2002 2100 2041 2082 20

100 1000 1140 1041 1120 2002 2100 2041 2082 20

102 mm

80 800 980 871 960 2002 2120 2056 2102 20

90 900 1080 971 1060 2002 2120 2056 2102 20

100 1000 1180 1071 1160 2002 2120 2056 2102 20
 

DIMENZIJE VRAT Z LESENIM PRAGOM

Debelina  
krila

Oznake za 
vrata S So Ss Sz H Ho Hs Hz

Hpd  
LES

(leseni prag)

72 mm
82 mm

80 800 940 841 920 2002 2120 2041 2100 40

90 900 1040 941 1020 2002 2120 2041 2100 40

100 1000 1140 1041 1120 2002 2120 2041 2100 40

102 mm

80 800 980 871 960 2002 2140 2056 2120 40

90 900 1080 971 1060 2002 2140 2056 2120 40

100 1000 1180 1071 1160 2002 2140 2056 2120 40

S – širina v notranjem premeru podboja (mm)
So – širina zidne odprtine (mm)
Ss – širina vratnega krila (mm)
Sz – celotna širina vrat (mm)
Ho – višina zidne odprtine (mm)

H – višina v notranjem premeru podboja (mm)
Hs – višina vratnega krila (mm)
Hz – celotna višina vrat (mm)
Hpa – višina aluminijastega praga (mm)
Hpd – višina lesenega praga (mm)

UTOR NA PRIPIRI KRILA 18 mm
prednosti:
– tesnejše prileganje krila k podboju
– popolno pokritje pripirnih letev

DIMENZIJE

Ss

S

H
z

So

Sz HH
o H

s
H

p

DRZWI LEWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE LEWE

DRZWI PRAWE

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRAWE
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DOPLAČILA ZA NETIPIČNOST
DOPLAČILA K CENI VRAT ZA NETIPIČNOST

Zap. št. Opis 
1 Ni doplačil za vrata, ožja od 102 cm in nižja od 210 cm (debeline 72 mm in 82 mm) 
2 Doplačilo za širša vrata:
a) Vrata, širša od celotne širine 106 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm).
b) Vrata, širša od celotne širine 110 (vrata debeline 102 mm)
c) Vrata s celotno širino od 107 cm do 111 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm).
d) Vrata s celotno širino od 111 cm do 115 cm (vrata debeline 102 mm)
e) Doplačilo za vrata dimenzije »100« (112 x 208,2/210 – vrata debeline 72 mm in 82 mm), (116x210,2/212 – vrata debeline 102 mm)
3 Doplačilo za višja vrata (brez nadsvetlobe):
a) V razponu od 210 do 215 cm + 15 % vrednosti tipičnih vrat
b) V razponu od 215 do 224 cm + 30 % vrednosti tipičnih vrat
4 Stranski razširitveni element pri celotni širini vrat do 150 cm:
a) Z možnostjo odpiranja, z zasteklitvijo + 75 % vrednosti posameznih vrat
b) Z možnostjo odpiranja, brez zasteklitve + 70 % vrednosti posameznih vrat
c) Fiksni, imitacija krila brez zasteklitve + 50 % vrednosti posameznih vrat
d) Fiksni, imitacija krila z zasteklitvijo + 60 % vrednosti posameznih vrat
e) Fiksni pri podboju – mahagoni-meranti (ne glede na celotno širino)
f) Fiksni pri podboju – hrastova (ne glede na celotno širino)
g) Fiksni pri podboju – borowa (ne glede na celotno širino)
5 Stranski razširitveni element pri celotni širini vrat od 151 cm do 170 cm:
a) Z možnostjo odpiranja, z zasteklitvijo + 95 % vrednosti posameznih vrat
b) Z možnostjo odpiranja, brez zasteklitve + 90 % vrednosti posameznih vrat
c) Fiksni, imitacija krila z zasteklitvijo + 85 % vrednosti posameznih vrat
d) Fiksni, imitacija krila brez zasteklitve + 80 % vrednosti posameznih vrat
e) Fiksni pri podboju – mahagoni-meranti (ne glede na celotno širino)
f) Fiksni pri podboju – hrastova (ne glede na celotno širino)
g) Fiksni pri podboju – borowa (ne glede na celotno širino)
6 Doplačilo za dvokrilna vrata širine od 171 do 196 cm znaša + 110 % vrednosti posameznih vrat.
7 Fiksni razširitveni elementi pri podboju in nadsvetloba
a) Fiksni pri podboju – mahagoni-meranti
b) Fiksni pri podboju – hrastova (ne glede na celotno širino)
c) Fiksni pri podboju – borowa (ne glede na celotno širino)
d) Fiksni, imitacija krila, do celotne višine vrat 250 cm + 50 % vrednosti vrat
8 DOPLAČILA – BARVA
a) Barva s palete RAL (posamezna vrata), razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracitna)
b) Dvobarvna vrata
9 Doplačilo za zamenjavo zasteklitve
a) Stalno doplačilo za zamenjavo zasteklitve, npr. beneško ogledalo, mlečno steklo, peskano steklo, P4, REFLEX GRAFIT
10 Odebelitev podboja: za 10 mm/mb (bor, hrast, meranti)
11 Razširitev podboja do širine zidu v obliki predora:

a)
material mahagoni-meranti za vsak cm
nastavljiva obloga mahagoni-meranti

b)
material hrast za vsak cm
nastavljiva obloga hrast

c)
material bor za vsak cm
nastavljiva obloga bor

12 Okrasne obloge 10 mm x 60 mm komplet za eno stran
a) mahagoni-meranti
b) hrast
c) bor
13 Zaobljene zaključne letve 10 mm x 25 mm komplet za eno stran (komplet)
a) mahagoni-meranti
b) hrast
c) bor
14 Aluminijasta odkapna letev za vrata, odpirana navznoter, debeline 82 in 102 mm
a) Lesena odkapna letev za vrata, odpirana navznoter, debeline 72 mm
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¢■ KUKALO

¢■  RAZŠIRITEV 
PODBOJEV

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA GU SECURITY AUTOMATIC ALI MR 2

OB UPORABI VEČTOČKOVNE KLJUČAVNICE VRATA IZPOLNJUJEJO  
ZAHTEVE 2. RAZREDA PROTIVLOMNE ODPORNOSTI.

¢■ KLJUČAVNICE

BA C

NASADILO TKZ 
 v barvah patina, nikelj ali črna
debeline 102 mm – standardno
debeline 72 mm in 82 mm – za 
doplačilo

VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA 
Z ENIM CILINDRIČNIM VLOŽKOM
debeline 82 mm in 102 mm – standardna
debeline 72 mm – za doplačilo

Z DVEMA CILINDRIČNIMA VLOŽKOMA:
debeline 82 mm in 102 mm – za doplačilo
debeline 72 mm – za doplačilo

TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK
višine 30 mm x širine 64 mm  
– za doplačilo

1 kos

¢■ SAMOZAPIRALO

¢■ KAPICE ZA NASADILA

INTEGRIRANO SAMOZAPIRALO

Dodatno za samozapiralo:
– omejevalnik odpiranja – za doplačilo
– fiksna blokada odpiranja »funkcija STOP« – za doplačilo

pripirna letev  
za doplačilo

¢■ ELEKTRIČNO ODPIRALO

ELEKTRIČNO ODPIRALO 
 nastopa samo z večtočkovno ključavni-
co z 1 ali 2 cilindričnima vložkoma

KAPICA TKZ, JEKLENA,  
polirani krom

KAPICE AXA, aluminijaste

F1 INOX ČRNF4

¢■ PREPARAT ZA VZDRŽEVANJE VRAT

¢■ MAGNETNI  
SENZOR

¢■ ADAPTER

Le redna nega lesenih oken in vrat lahko zagotovi, da se bo njiho-
va površina ohranila še dolga leta. Da bi stroški vzdrževanja ostali 
čim nižji, je podjetje ADLER izdelalo komplet za nego, ki omogoča 
enostavno in učinkovito uporabo. Ne potrebujete nobenega čopiča, 
nobenega smirkovega papirja, dovolj je le komplet za nego. Mikro-
razpoke in mikropore v sloju lazurnega premaza se zaprejo, zaradi 
česar se laki in vodotopni premazi ohranijo dlje časa.

DODATKI
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¢■ ELEKTRONSKI SISTEM ODPIRANJA VRAT

številčna tipkovnica

čitalnik RFID

optični čitalnik papilarnih 
črt

tipkovnica bluetooth

Biometrična ključavnica za vrata je sodobna rešitev, zahvaljujoč kateri se lahko 
otresemo strahu, da bomo izgubili ključ, pa tudi uživamo v varnem domu.
Pri biometrični ključavnici za vrata vlogo ključa opravljajo naši prstni odtisi. 
Ključavnica identificira lastnika ali drugo osebo, pooblaščeno za odpiranje 
vrat, tako da odčita naše papilarne črte in jih primerja z vzorci, shranjenimi v 
podatkovni bazi ključavnice. Zapomni si lahko 150 vzorcev prstnih odtisov, 
zahvaljujoč čemur lahko vsi stanovalci odpirajo vhodna vrata, ne da bi jim bilo 
treba zanje imeti tradicionalne ključe.
Biometrične ključavnice se odlikujejo po zelo visoki stopnji varnosti. Prstni 
odtisi so neponovljivi in nespremenljivi, ponaredba takšnega »ključa« pa je 
nemogoča. Poleg tega v čitalniku ključavnice ni shranjena slika prstnega odti-
sa, temveč ustrezna binarna koda, na podlagi katere ni mogoče rekonstruirati 
razporejenosti papilarnih črt.
Poleg standardne opcije obstaja tudi možnost, da se biometrična ključavnica 
poveže z alarmom.

MODEL DDS 2
– možnost shranitve do 50 fotografij iz kamere, nameščene v kukalu
– datum in ura posnetka
– možnost dodatne spominske kartice do 8 GB
– vgrajeni zvonci

Elektronski sistem odpiranja vrat z optičnim čitalnikom papilarnih črt ali s  
številčno tipkovnico bluetooth@CODE, čitalnik RFID 

FLEKSIBILNOST DIZAJNA

Vabimo vas, da ustvarite lastni model zunanjih vrat P.
Zaradi tehnologij, ki jih uporabljamo, lahko realiziramo praktično vsak model, ki ga 
predlagate. Tako torej obstaja možnost, da skladno z individualnim načrtom izdelamo 
vrata poljubne širine[razširitveni elementi], višine[nadsvetloba], stila, modela[tudi 
najbolj zahtevno rezkanje], barve[ponujena lestvica in celotna paleta barv RAL]. 
Cena vrat, izdelanih po individualnem načrtu, se določa individualno. 

Lepo vabljeni!

DIZAJNIRAJ SVOJA LASTNA  
ZUNANJA VRATA P

¢■ DIGITALNO KUKALO

DODATKI
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nikelj patina inox

¢■ CILINDRIČNI VLOŽKI

ZEUS 
v barvah inox, patina

PRODUCENT KLAMEK

KLJUKA IN ROZETA AXA NIAGARA 
osnovni varnostni razred   
v barvah nikelj, inox, patina

KLJUKA IN ROZETA ODIN 
3. varnostni razred 
v barvah nikelj, inox, patina

KLJUKA IN ROZETA ROYAL 
3. varnostni razred 
v barvah nikelj, inox, patina, črna

KLJUKA IN ROZETA HAGA 
osnovni varnostni razred 
v barvah nikelj, inox, patina, črna

¢■ KLJUKE

TOTAL 
v barvah inox, patina, črna

METRO 
v barvi nerjaveče jeklo

PRESTIGE 
3. varnostni razred 
v barvah nikelj, inox, patina, črna

JUPITER FLEX 
3. varnostni razred 
v barvah nikelj, inox, patina, črna

QUEBEC 
3. varnostni razred 
v barvah nikelj, patina, inox

DODATKI
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DODATKI
¢■ nerjaveča držala

 barva INOX ali prašno barvanje na črno (doplačilo za črno)

POŁ

Za doplačilo lahko držala 
nastopajo z gumbom 
»funkcija odpiranja 
vrat s pomočjo 
električnega odpirala ali 
elektromotorja«

80 cm
100 cm
120 cm

PO

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PK

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

¢■  Pri izbiri vrat z okrasno prečko 
(držalom) imate na voljo kar tri 
načine odpiranja:

 – odpiranje s ključem
 –  odpiranje s funkcijo »dan-noč«  

z električnim odpiralom ali s 
ključem

 –  odpiranje z gumbom ali  
s ključem.

MONTAŽA

različica 1:
cena zajema:  
– gumb na držalu 
– brezžični kontakt 
– električno odpiralo 
– oddajnik

različica 2:
cena zajema:  
– gumb na držalu 
– elektromotor za 
ključavnico GU
– brezžični kontakt 
– oddajnik
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KLJUKA in ROZETE AXA SOLO 
barva INOX ali črna

KLJUKA in ROZETE AXA SLIM 
barva INOX

AXA SLIM

¢■ kljuke in rozeta 
 za enostranska držala
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ERKADO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. spółka komandytowa
Chwałowice 156
PL-37-455 Radomyśl n/Sanem, Poljska
POĽSKO
ID za DDV: 8652562260
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

ZUNANJA VRATA
tel. +48 15 845 33 88
faks +48 15 845 34 05

NOTRANJA VRATA
tel. +48 15 838 10 57
faks +48 15 838 18 84

Garancijski list in navodilo za montažo sta priložena izdelku.
Ta katalog služi kot nazorno informativno gradivo.
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb dostopnih izdelkov.
Vzorci barv se lahko razlikujejo od barv, ki so prikazane v tem katalogu. 
Prosimo vas, da barve primerjate z originalnimi vzorčniki, ki jih najdete pri 
naših distributerjih. 

Potrdila in certifikati:
– Certifikat kakovosti CE za zunanja vrata

Poskeniraj kodo in si prenesi katalog na pametni telefon/tablico (pdf).

www.erkado.pl

KATALOG NOTRANJIH 
VRAT

KATALOG NOTRANJIH 
VRAT


