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Např. společnost SOLODOOR nabízí 
kromě dveří a standardních obložko-
vých zárubní také speciální typ oblož-
kové zárubně, která se montuje přímo 
na původní ocelovou zárubeň. Tzv. ob-
klad ocelové zárubně (OOZ) řeší i další 
problémy, jako je posouzení stavebních 
úprav statikem a povolení od majitele 
domu, což jsou procedury, které jsou 
nezbytné pro vysekání původních oce-
lových zárubní a instalaci klasických ob-
ložkových zárubní přímo do stavebních 
otvorů.
Obklad ocelové zárubně se skládá 
z ostění, obložky krycí, obložky pantové 
a obložky zámkové. Ostění tvoří profil ve 
tvaru „L“, který funguje jako kontraprofil 
ocelové zárubně. To znamená, že při 
montáži zapadne přesně do polodrážky 
ocelové zárubně. V oblasti polodrážky je 
ostění se zámkovou a pantovou oblož-
kou spojeno prostřednictvím skrytého 
kovového „L“ profilu, který umožňuje vy-
tvoření nové polodrážky pro rozměrově 
standardní dveřní křídlo mezi obložkou 
a ostěním. Krycí obložky na opačné 
straně zárubně jsou s ostěním spojené 
standardním způsobem na pero a dráž-
ku.
OOZ se montuje na stávající ocelovou 
zárubeň po odstranění závěsů pomo-
cí montážní pěny. Po nainstalování se 
zmenší průchozí výška o 15 mm a světlá 
šířka otvoru o 30 mm. Zároveň se klika 
přiblíží k ostění zárubně. Z tohoto důvo-
du je nutno kompletovat zárubeň OOZ 
s dveřmi, které mají zámek s šířkou 
80 mm, aby vzdálenost kliky od ostění 
byla dostatečná.

Nové zárubně bez bourání

Rekonstrukce bytu za plného provozu spojená se stavební činností 
představuje pro majitele nejen nepříjemné omezení, ale také zvý-
šené nároky na úklid, ochranu stávajícího bytového zařízení před 
prachem apod. Např. při výměně starých dveří za nové se proto 
řada zákazníků brání bourání původních ocelových zárubní a jejich 
renovaci řeší pouze novým nátěrem. Přitom existují možnosti, jak 
vytvořit nové zárubně vzhledově sladěné s dveřmi, aniž by bylo 
nutné bourat ty původní ocelové.

Pohled do panelákového bytu před renovací a po renovaci pomocí OOZ
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Firma SOLODOOR nabízí obklady zá-
rubní v několika variantách. Jednou 
z nich je Obklad ocelové zárubně 
Speciál (OOZS), určený pro ocelové 
zárubně v panelákových bytech, kte-
ré jsou užší. Z hlediska konstrukčního 
provedení je tento typ obložení shod-
ný s předchozím, liší se však rozměry 
profilů ostění a obložek s ohledem na 
zkosení panelů v oblasti zárubně. Při 
montáži OOZS na šikmé panely není 
nutné odřezávat závěsy.
Druhou variantou je obklad ocelové 
zárubně částečný, určený pro situace, 

kdy není možné kompletně obložit pů-
vodní ocelové zárubně ať už z prosto-
rových či jiných důvodů (např. použití 
těžkých požárních nebo bezpečnost-
ních dveří). Zárubeň je obložena pouze 
z jedné strany, ze strany závěsů a zám-
ku zůstává obkladem nezakryta. Na této 
straně je však zárubeň z velké části za-
kryta dveřmi. Pokud to opticky vadí, lze 
neobloženou část zárubně přemalovat 
v barvě stěny.

Také tyto dvě varianty se montují pomo-
cí montážní pěny.

Obklad ocelové zárubně (OOZ) Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS)

Částečný obklad ocelové zárubně

http://www.ddl.cz
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Nově: Elektromotorické výškové a úhlové 
přestavení pilové jednotky i u Serie 700

Záruka výkonu, 
přesnosti a 
komfortu obsluhy
za nejlepší cenu

ZÁRUKA 10 let na „X-Roll“,
systém formátovacích a
čepovacích stolů!

 Vedení náklopných 
segmentů „Easy-Glide“ 
 6 let záruky 

 Perfektní obrábění dřeva 

FELDER -  Více jak 90 modelů pro malé dílny,
truhlářské provozy i průmyslové závody 

www.felder.cz, www.felder.sk

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk FELDER

kvalita a přesnost
made in AUSTRIA
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