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Vize společnosti SULKO

Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným
zákazníkům produkty, na které se budou moci
dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu
komfortu jejich bydlení. Jako rodinná firma klademe
důraz na poctivý a profesionální přístup v každém
kroku výroby, montáže a kontaktu se zákazníkem.
Chceme, aby SULKO dále rostlo v silnou českou firmu,
která obstojí i na náročných zahraničních trzích.
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Výrobou a montáží oken a dveří se zabýváme již 
od roku 1993 a za tu dobu jsme v České republice 
i v zahraničí získali tisíce zákazníků.

SULKO je ryze českou rodinnou společností, kte-
rá staví na tradičních hodnotách a zároveň se 
snaží být na špici v oblasti kvality a technologické 
vyspělosti produktů. Nabízíme ucelený systém 
řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v 
rodinných i bytových domech, dodáváme své pro-
dukty i do administrativních a komerčních budov 
i škol, a to jak doma, tak také na náročných trzích 
ve Švýcarsku, Belgii, Německu a Francii.

Dlouhodobé působení společnosti je důkazem 
síly, stability a předního postavení firmy na čes-
kém trhu. To dosvědčuje také zvyšování výrob-
ních kapacit a zavádění nových výrobků na trh. 
Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují, 
pokud k nim má dodavatel osobní přístup, do-
káže rychle pochopit a vyhodnotit jeho potřeby a 
připravit mu nabídku na míru. Proto klademe vy-
soké nároky na naše obchodní a montážní týmy. 
I své partnery vybíráme a školíme tak, abychom 
společně dokázali našim zákazníkům nabídnout 
ty nejlepší služby.

Věříme, že jsme za své dlouholeté působení na 
trhu prokázali svou spolehlivost, důvěryhodnost 
a špičkovou kvalitu. Cítíme v tom svůj velký osob-
ní závazek a budeme se snažit k těmto hodnotám 
sami i nadále co nejvíce přispět.

LIBOR SUCHÁNEK
zakladatel společnosti

PETR SUCHÁNEK
jednatel společnosti
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Příběh výroby hliníkových produktů SULKO

1993 - 2005  V  roce 1993 zakládá Libor Suchánek v  Rovensku společnost SULKO s.r.o. s  cílem vyrábět a  dodávat 
kvalitní plastová okna. První výrobní linka byla postavena v  bývalém kravíně. V  roce 2000 se SULKO  
stává jednou z pěti největších společností na výrobu oken v České republice. Do roku 2005 se specializuje 
pouze na výrobu plastových oken.

2005 SULKO rozšiřuje sortiment o výrobu hliníkových oken a dveří.

2007  Společnost SULKO se začíná zaměřovat na složitější konstrukce a rozšiřuje výrobní sortiment o menší 
fasády a posuvné systémy.

2011 Stěhování výrobní linky do nové, moderní, špičkově vybavené výrobní haly v Zábřehu na Moravě.

2013  SULKO hliníková divize optimalizuje výrobní proces se zaměřením na kvalitu.

2015  SULKO zvětšuje výrobní prostory hliníkové divize a zvyšuje objem výroby.

2017  SULKO rozšiřuje produktovou nabídku a významně posiluje na exportním trhu hliníkových zakázek. 

Administrativní budova, Zábřeh Moderně vybavená výrobní linka
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Vize společnosti SULKO 
+ předmluva majitele SULKO 2-3

Příběh hliníkové divize SULKO 4

Obsah katalogu 5

Systémy hliníkových oken a dveří 6-7
 - SULKO ClassicAl 8-9
 - SULKO OptimAl 10-11
 - SULKO ProfiAl 12-13
 - SULKO PasivAl 14-15

SULKO Vchodové dveře 16-17

SULKO Okrasné dveřní výplně 18-19

SULKO Interiérové dveře  
a sklodělicí prvky 20-21

SULKO Pure Door 22-23 

SULKO Pure Win 24-25

SULKO Integrif  26-27

SULKO Prosklené zábradlí 28-29

SULKO Posuvné systémy  
hliníkových dveří 30-31

SULKO InfinitAl 32-33

SULKO Protipožární systémy  
hliníkových oken a dveří 34-35

SULKO Fasádní systémy 36-37

SULKO Skla do hliníkových  
oken a dveří 38

SULKO Vzorník barev 39

SULKO Kování 40–41

SULKO Referenční stavby 42-43

Ve výrobě hliníkových konstrukcí máme dlouholetou praxi. Mluví za 
nás jak řada referenčních objektů, tak i tisíce realizovaných zakázek se 
spokojenými zákazníky.

Díky využití pokrokových technologií, postupů a  materiálů může náš 
profesionální tým vyřešit každou zakázku přímo na míru.

Naše výrobní linka je špičkově vybavená prvotřídními stroji včetně 
počítačem řízeného čtyřosého obráběcího centra, nářezového centra 
Elumatec, vyřezávací čtyřosé pily a  elektronického odměřování 
doplňkových lišt.

Obsah katalogu

Moderně vybavená výrobní linka
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SULKO SYSTÉMY HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

PRODUKTY PRO KAŽDÝ DŮM S NÁROČNÝMI POŽADAVKY
Čistý, elegantní a zároveň příjemný design hliníkových oken a dveří spolu s jejich funkčností a maximální spolehlivostí zajistí 
rodinnou pohodu Vašeho domu. Tyto produkty jsou vhodné především pro moderní styl bydlení, kde nabídnou neomezený 
prostor Vašim představám. Hliníková okna a dveře se staly oblíbenými zejména pro svoji odolnost, mimořádnou pevnost, 
minimální nároky na údržbu, vysokou bezpečnost, luxusní vzhled a především trvanlivost. Mají také velmi solidní konstrukci, 
protože hliník drží svůj tvar po celá léta - nedochází u něj tedy k deformacím. Hliník se také často používá u budov s velkým 
proskleným prostorem. U  takových řešení navíc dochází k  významným úsporám elektrické energie, jinak způsobovaných 
umělým osvětlováním interiérů. 
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SULKO ClassicAl

VYNIKAJÍCÍ POMĚR VÝKON/CENA  Produktová řada ClassicAl, ClassicAl+ přináší při velmi příznivé ceně pa    ra-
metry, které byste čekali u mnohem dražších produktů. Zářným příkladem je 
například hodnota tepelné izolace, možnosti zasklení či rozměry této řady.

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NOREM  Díky skvělým parametrům lze s produkty ClassicAl, ClassicAl+ splnit potřebné 
požadavky norem pro tepelnou ochranu budov ČSN 73 0540-2 a  vyhlášky  
o technických požadavcích staveb 268/2009 Sb. Proto lze tyto prvky použít jak 
pro všechny rodinné, tak komerční budovy v České republice. 

SULKO ClassicAl+ je ideální kombinace elegance, kvality a ekonomického řešení s využitím v rodinných domech. Hliníková 
konstrukce okna se stavební hloubkou 70 mm a  pohledovou šířkou od 47 mm je variantou profilu s  tepelnými vložkami  
v  izolačních můstcích, díky čemuž nabízí lepší tepelnou izolaci Uw až 1,0 W/m2K a  také součinitele prostupu tepla rámu  
Uf až 1,9 W/m2K.

SULKO ClassicAl je oproti ClassicAl+ rozdílné v absenci tepelných vložek v izolačních můstcích. Jedná se o výhodné skloubení 
poměru výkonu a ceny vhodné především pro komerční budovy. Standardní zasklení je řešeno s nejlepší tepelnou izolací 
Uw až 1,1 W/m2K a součinitelem tepla rámu Uf až 2,0 W/m2K. 

SULKO ClassicAl+ a  ClassicAl je provedeno s  dorazovým těsněním černé barvy a  standardními zasklívacími lištami,  
které mají moderní kolmý design. 
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SULKO ClassicAl
Varianta profilu bez tepelných vložek v izolač-
ních můstcích. Jde o ekonomickou variantu 
využívanou především pro komerční objekty.

VLOŽENÉ TERMOMODULY
Tepelné vložky, které jsou vkládány do izo-
lačních můstků u verze ClassicAl+, pomá-
hají zlepšit hodnoty Uf na 1,9 a Uw na 1,0.

PLOŠNĚ LÍCUJÍCÍ
V systému hliníkových oken jsou z exterié-
rové strany křídla plošně lícována s rámy 
a  vytvářejí tak ucelený, ničím nerušený 
design prvku.

SULKO ClassicAl
.   okenní systém s optimálním poměrem 

cena/výkon

SULKO  
ClassicAl+

SULKO 
ClassicAl

Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] až 1,0 až 1,1

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 1,9 až 2,0

Zvuková izolace [dB] až 41 až 40
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 70/79 70/79

Pohledová šířka rámu/
rám + křídlo [mm]

47-204/ 
84-257

47-204/ 
84-257

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 51/60 51/60

Počet těsnění 2 2
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek

hranaté/oblé, 
zkosené

hranaté/oblé, 
zkosené

1

2

3

SULKO ClassicAl+
 2 roviny těsnění

 plošně lícující rám a křídlo z exteriéru

  vložené termomoduly  
v izolačních můstcích  
(jen u verze ClassicAl+)

-98

www.sulko.cz

3

2

1

www.sulko.cz


VYSOKÁ IZOLACE  Produktová řada OptimAl díky vícekomorovému izolačnímu můstku vyniká svými 
tepelnými vlastnostmi a předurčuje produkty této profilové řady pro zákazníky 
s opravdu vysokými nároky na tepelné vlastnosti prvků. Hodnota Uw 0,9 W/m2K, 
které tato řada dokáže dosáhnout, potvrzuje kvalitu tohoto řešení.

VYNIKAJÍCÍ TĚSNOST  Skvělé parametry vodotěsnosti a vzduchotěsnosti řady OptimAl umožňují její 
využití v domech s opravdu extrémním zatížením povětrnostními podmínkami. 
Hodnoty vzduchotěsnosti až 1500 Pa a vzduchotěsnosti až 600 Pa dokáží splnit 
i ty nejvyšší požadavky náročného zákazníka.

Profilová řada OptimAl je určena zákazníkům s vysokými nároky na užitné vlastnosti výrobků. Tato řada má stavební hloubku 
rámu 77 mm, křídla 86 mm a pohledovou šířku od 50,5 mm. Standardní zasklení je zajištěno izolačním trojsklem.

SULKO OptimAl představuje profily, které jsou optimálním spojením technických vlastností, moderního designu a výhodné 
ceny. Tento hliníkový systém se stavební hloubkou 77 mm a pohledovou šířkou od 50,5 mm je zárukou vynikajících tepelně 
izolačních, zvukově izolačních i statických vlastností. Napomáhá tomu i specifická varianta profilu s vloženými přepážkami 
v izolačním můstku. Lze jej využít jak v rodinných domech, tak v komerčních budovách s vyššími nároky na tepelnou pohodu.

Barva těsnění u SULKO OptimAl je v černém provedení a standardní zasklívací lišty v kolmém provedení.

SULKO OptimAl
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VARIANTA OptimAl
Varianta profilu s  vloženými přepážkami 
v  izolačním můstku bez obsažených tepel-
ných vložek. I  přesto dosahuje profil skvě-
lých hodnot izolace Uw až 0,9 W/m2K.

DVOJSKLO ČI TROJSKLO
Profilová řada OptimAL je navržena pro stan-
dardní použití s trojsklem. Lze ji však dodat 
také v provedení dvojskla pokud Vaše nároky 
na tepelné požadavky nejsou natolik vysoké.

5 ROVIN TĚSNĚNÍ
Těsnění mezi rámem a  křídlem doléhá 
u profilové řady OptimAl a OptimAl+ hned 
na pěti rovinách zároveň. Zajišťuje tak 
maximální těsnost prvku.

SULKO  
OptimAl

Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] až 0,9

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 1,2

Zvuková izolace [dB] až 45
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 77/86

Pohledová šířka rámu/rám 
+ křídlo [mm] 50,5-207/89-276

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 58,5/67,5

Počet těsnění 5
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek hranaté/oblé, zkosené

.   okenní systém s vysokou izolací

SULKO OptimAl
 5 rovin těsnění

 přepážky izolačních komor

 plošně lícující rám

  a křídlo z exteriéru

 zasklívací lišty standardně

 hranaté, za příplatek

 zaoblené či zkosené

 standardně dodáváno

 s izolačním trojsklem,

 lze dodat také

 v provedení dvojskla

3

4

5

2

1 SULKO OptimAl
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SULKO ProfiAl

MAXIMÁLNÍ IZOLACE - AEROGEL  Produktová řada ProfiAl obsahuje vícekomorový izolační můstek, kompletně 
vyplněný Aerogelem, který ještě více zlepšuje již tak skvělé parametry sa-
motných profilů a posouvá je k hranici dokonalosti. Výsledné tepelné vlastnosti 
předurčují produkty této profilové řady pro zákazníky s těmi nejvyššími nároky 
na tepelné parametry prvků. Produkt je proto velmi vhodný pro nízkoenergetické 
a pasivní domy. Hodnota Uw 0,77 W/m2K, které tato řada dosahuje, ukazuje 
dokonalost celého řešení.

TROJSKLO  Dokonalou izolaci profilu lze navíc doplnit také o zasklení trojsklem, případně 
skly HeatMirror s vloženou fólií, a dosáhnout tak na ještě lepší hodnoty tepelné 
izolace prvků.

Okna v této profilové řadě jsou určena pro zákazníky s vysokými nároky na design a energetickou úspornost. SULKO ProfiAl 
je variantou profilu s izolačními můstky kompletně vyplněnými Aerogelem, který zajistí maximální tepelnou izolaci okenních 
prvků. Díky tomuto řešení dokáže dosáhnout profilová řada SULKO ProfiAl tepelné izolace Uw až 0,77 W/m2K a  součinite le 
prostupu tepla rámu Uf až 0,98 W/m2K. Jedná se o hliníkový systém se stavební hloubkou 77 mm a pohledovou šířkou od 50,5 mm. 

Tento produkt je vhodný především do nízkoenergetických či pasivních domů. Využití však najde i v komerčních budovách  
s velmi vysokými požadavky na tepelné vlastnosti.

Barva těsnění u SULKO ProfiAl je v černém provedení a standardní zasklívací lišty v kolmém provedení.
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4 SULKO  
ProfiAl

Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] až 0,77

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 0,98

Zvuková izolace [dB] až 47
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 77/86

Pohledová šířka rámu/
rám + křídlo [mm] 50,5-207/89-276

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 58,5/67,5

Počet těsnění 5
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek hranaté/oblé, zkosené

SULKO ProfiAl
.   okenní systém s maximální izolací

SULKO ProfiAl
 5 rovin těsnění

  izolační můstky vyplněné 
Aerogelem zajišťují 
maximální izolaci

  plošně lícující rám  
a křídlo z exteriéru 

  zasklívací lišty standardně 
hranaté, za příplatek 
zaoblené či zkosené 

  standardně dodáváno  
s izolačním trojsklem,  
lze dodat také v provedení 
dvojskla, či čtyřskla

3

4

5

2

1

AEROGEL
Profilová řada ProfiAl má izolační můstky 
a  prostor kolem skel vy plněn Aerogelem, 
díky čemuž dosahuje úžasných hodnot 
izolace. V  kombinaci s  trojsklem lze 
dosáhnout hodnoty Uw = 0,77 W/m²K.

5 ROVIN TĚSNĚNÍ
Těsnění mezi rámem a  křídlem doléhá 
u  profilové řady ProfiAl hned na pěti rovi-
nách zároveň. Zajišťuje tak maximální těs-
nost prvku.

TROJSKLO, ČI ČTYŘSKLO
Řada ProfiAI je standardně dodávána 
s  trojsklem. Lze dodat variantně také 
v provedení dvojskla, či dokonce čtyřskla.
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SULKO PasivAl

PASIVNÍ OKNO   Produktová řada PasivAl díky konstrukci s  vícekomorovými izolačními můstky vyplněnými 
Aerogelem, či izolátorem splňuje parametry potřebné pro stavby v pasivním standardu. Díky 
dokonalé hodnotě tepelné izolace Uw 0,53 W/m²K prověřené také v Institutu pasivních domů 
PHI v německém Darmstadtu bude Váš pasivní či nízkoenergetický dům tím pravým místem 
pro hřejivé chvilky strávené s celou Vaší rodinou. 

DOKONALÁ TĚSNOST  Dokonalé parametry vodotěsnosti a vzduchotěsnosti řady PasivAl umožňují její využití v domech 
s  opravdu extrémním zatížením povětrnostními podmínkami. Hodnoty vzduchotěsnosti až 
1600  Pa a  vodotěsnosti až 1800 Pa dokáží splnit i  ty nejvyšší požadavky pasivních domů. 
Společně s vysokou ochranou proti hluku se řada PasivAL stává opravdu dokonalým řešením.

Profilová řada PasivAl je určena zákazníkům s těmi nejvyššími nároky na tepelnou izolaci oken. Tato řada má stavební hloubku 
rámu 95 mm, křídla 104 mm a pohledovou výšku od 55,5 mm. Standardní zasklení je zajištěno izolačním trojsklem.

SULKO PasivAl představuje profily, které jsou dokonalým spojením izolačních vlastností a moderního designu předurčeného 
pro pasivní a nízkoenergetické domy. Tento hliníkový systém je zárukou vynikajících tepelněizolačních, zvukově-izolačních 
i statických vlastností.

Tento produkt je předurčen pro pasivní a  nízkoenergetickou výstavbu, kde díky svým úžasným parametrům splní i  ta 
nejnáročnější očekávání každého zákazníka.

Barva těsnění u SULKO PasivAl je v černém provedení a standardní zasklívací lišty v kolmém provedení.
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SULKO PasivAl

Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] až 0,77

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 0,8

Zvuková izolace [dB] až 48
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 95/104

Minimální pohledová 
výška rám + křídlo [mm] 95

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 72/81

Počet těsnění 7
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek hranaté / oblé, zkosené

SULKO PasivAl
.  okenní systém pro pasivní domy

PASIVNÍ STANDARD
Pasivní standard oken SULKO ProfiAL byl 
potvrzen v  Institutu pasivních domů PHI 
v  německém Darmstadtu. Proto je řada 
ProfiAL předurčena pro pasivní a nízkoener-
getické domy.

TROJSKLO ČI DVOJSKLO
Profilová řada PasivAL je navržena pro stan-
dardní použití s  trojsklem. Lze ji však dodat 
také v provedení dvojskla pokud Vaše nároky 
na tepelné požadavky nejsou natolik vysoké.

7 ROVIN TĚSNĚNÍ
Těsnění mezi rámem a  křídlem doléhá 
u  profilové řady PasivAL hned na sedmi 
rovinách zároveň. Zajišťuje tak maximální 
těsnost prvku splňující potřeby pasivních 
domů.

SULKO PasivAl
 7 rovin těsnění

  izolační můstky vyplněné 
Aerogelem či izolantem

  plošně lícující rám  
a křídlo z exteriéru 

  zasklívací lišty standardně 
hranaté, za příplatek 
zaoblené či zkosené 

  standardně dodáváno  
s izolačním trojsklem,  
lze dodat také v provedení 
dvojskla

3

4

5

2

1
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SULKO VCHODOVÉ DVEŘE

BEZPEČNOST   Hliníkové dveře SULKO jsou standardně dodávány s tříbodovým hákovým zámkem a třemi 
dvojdílnými bezpečnostními závěsy, což výrazně zvyšuje bezpečnost těchto prvků. Variabilně 
lze dveře ještě více zabezpečit osazením samozamykacími automatickými zámky, či 
trojdílnými závěsy. Hliníkové dveře série SULKO ProfiAl a PasivAL jsou navíc dodávány se 
samozamykacími automatickými zámky v kombinaci s nejméně třemi skrytými panty.

SNADNÁ ÚDRŽBA  Hliníkové vchodové dveře SULKO zároveň nabízejí nenáročnou údržbu, tvarovou a tepelnou 
stálost a dlouholetou životnost i v náročných podmínkách.

VCHODOVÉ DVEŘE  
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Varianta profilového systému SULKO ClassicAl a  ClassicAl+ je bez tepelných vložek v  izolačních můstcích. Jedná se 
o ekonomickou volbu využívanou především pro komerční objekty. Dveře lze doplnit o vložky v izolačních můstcích pro snížení 
teplelných ztrát u rodinných domů ve variantě ClassicAl+.

Profilová řada SULKO OptimAl je s vloženými přepážkami v izolačním můstku, tedy se zvýšenými tepelněizolačními hodnotami.

Profilové řady ProfiAL a PasivAL dále vylepšují izolátory v izolačních můstcích, či výplň Aerogelem.

Vchodové dveře SULKO jsou dodávány s nízkým, kartáčkovým nebo automatickým prahem a jsou tedy vhodné do bezbariérových 
prostor.

 Vchodové dveře vyrábíme s  ohledem na individuální přání zákazníka. Standardně jsme 
schopni dodávat dveře s  ozdobnými výplněmi a  připravit škálu dalších atypických řešení 
a  prvků. Nezanedbatelnou výhodou je možnost výroby dveří nadstandardních rozměrů 
a plné využití kreativity zákazníka či architekta.
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SULKO VCHODOVÉ DVEŘE  
ClassicAl, ClassicAl+
  vložené termomoduly v izolačních můstcích (jen u verze 

ClassicAl+)

  plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru2
2

1 1

SULKO VCHODOVÉ DVEŘE
ProfiAl
  izolační můstky kompletně vyplněné Aerogelem

  plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru

SULKO VCHODOVÉ DVEŘE
PasivAl
 vložené izolátory či Aerogel v izolačních můstcích

  plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru2 2

1 1

SULKO VCHODOVÉ DVEŘE  
OptimAl
 vložené přepážky v izolačních můstcích

 plošně lícující rám a křídlo z interiéru i exteriéru

-1716
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SULKO OKRASNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

Hliník je v  současnosti jedním z  nejkvalitnějších materiálů používaných pro povrchové desky dveřních výplní. Vlastnosti 
hliníku jsou vynikající ve všech měřitelných ohledech. ALU výplně se vyznačují odolností vůči povětrnostním vlivům a účinkům 
slunečního záření. Jsou vyráběny systémem lepení ALU desek a  tepelněi-zolačních materiálů na bázi extrudovaného 
polystyrenu. Hliníkové okrasné dveřní výplně mají velmi dlouhou životnost, minimální požadavky na údržbu, tvarovou stálost  
a perfektní vzhled. Použití ALU desek umožňuje téměř neomezenou paletu dekorů dřeva nebo barevných nástřiků dle vzorníku 
RAL, případně kombinace obojího.
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TYP AP 1

TYP AP 6

TYP AP 12

TYP AP 17

TYP AP 7

TYP AP 13

TYP AP 18

TYP AP 3TYP AP 2

TYP AP 8

TYP AP 14

TYP AP 19

TYP AP 4

TYP AP 9 TYP AP 10

TYP AP 15

TYP AP 20

TYP AP 5

TYP AP 11

TYP AP 16
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SULKO INTERIÉROVÉ DVEŘE A SKLODĚLICÍ PRVKY

SULKO INTERIÉROVÝ SYSTÉM  Jedná se o jednokomorový systém bez izolačního můstku se stavební hloubkou 
45 mm a pohledovou šířkou od 27,5 mm. Těsnění u SULKO Interiérového systé-
mu je vyrobeno v černé barvě a zasklívací lišty v kolmém provedení.

SULKO SKLODĚLICÍ PRVKY    Tento bezrámový systém nabízí elegantní řešení do každého moderního in-
teriéru. Systém u SULKO Sklodělicích prvků nabízí estetické závěsy a kování. 
Tloušťka zasklení je pak od 8 mm.

SULKO Interiérový systém nabízí mnoho možností využití. Interiérové dveře SULKO do Vašeho interiéru přinesou díky velmi 
subtilním profilům maximální prosklení a elegantní vzhled. Stejné cíle má také bezrámový předěl vnitřního prostoru pomocí 
sklodělicích prvků. S nimi můžete maximalizovat prosklené plochy a zachovat čistotu výsledného designu. Na výběr je mnoho 
dekorativních vzorů skel, které pomohou doladit výsledný dojem z Vašeho interiéru.
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SULKO INTERIÉROVÉ PRVKY 
 2 roviny těsnění

  minimální pohledová šířka  
rámu 27,5 mm

  tloušťka zasklení až 25 mm (rám), 
34 mm (okenní křídlo)

SULKO SKLODĚLÍCÍ PRVKY 
 kartáčové těsnění

  minimální pohledová šířka  
rámu 38 mm

  tloušťka zasklení 8–12 mm 

2

2

3

3

1

1

INTERIÉRY
Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] -

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] -

Zvuková izolace [dB] -
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 45/54

Pohledová šířka rámu/
rám + křídlo [mm] 27,5-130/60-194

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 25/34

Počet těsnění 2
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek hranaté/oblé, zkosené

SKLODĚLÍCÍ PRVKY
Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] -

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] -

Zvuková izolace [dB] -
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 35/35

Minimální pohledová 
výška rám + křídlo [mm] 100

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 12/12

Počet kartáčkových 
těsnění 2

Vzhled zasklívacích lišt hranaté

SULKO interiérové prvky

SULKO sklodělící prvky

.   hliníkový systém pro interiérové využití

.   subtilní hliníkový systém pro pevné 
i otevírané prvky

-2120
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SULKO PURE DOOR

EXKLUZIVNÍ VZHLED
Dveře SULKO PURE jsou ukázkou čistého provedení prvku v exklu-
zivním kabátu. Vchodové dveře Vašeho domu mohou na první pohled 
vyjadřovat luxus a estetiku, které jiné dveře nemohou nabídnout.

Dveře SULKO PURE mají z exteriérové strany veškerá pole i s profily 
kompletně překryta sklem. Ve variantě zrcadlového zasklení, mato-
vaného, pískovaných či probarveného skla tak vzniká ojedinělý design 
prvku se zcela sjednocenou pohledovou plochou rámů a křídel.

Z interiérové strany jsou dveře provedeny ve standardní zasklené va-
riantě. Při použití zrcadlových skel lze z interiéru vidět ven do exte-
riéru, avšak z exteriéru dovnitř prohlédnout nelze. V případě probar-
vených, matovaných či pískovaných skel je poté prvek oboustranně 
neprůhledný. Při výběru skel pískovaných lze navíc v ploše skla vytvá-
řet průhledné oblasti dle libovolného vzoru.

Exkluzivní dveře si zaslouží také exkluzivní výbavu. Proto jsou dveře 
SULKO PURE standardně osazovány skrytými panty, samozamykacím 
kováním , designovými madly a klikami z obsáhlé nabídky SULKO.
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Ničím nerušený vzhled celoprosklených dveří z exteriéru dopl-
ňuje designová kruhová rozetka.

Hliníkový profil rámu a křídla je zcela překryt sklem s neprů-
hledným okrajem v šíři pohledové výšky profilu. 

Při použití zrcadlových skel se bude Vámi vybrané designové ma-
dlo působivě vykreslovat v odrazu skla.

Dveře SULKO PURE jsou dodávány standardně se skrytými pan-
ty, které nenarušují celkový design prvku.

-2322
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SULKO PURE WIN

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ DESIGN
Okna SULKO PURE vynikají dokonale čistým designem celoproskleného křídla 
z interiéru. Plocha skla dosahuje až po okraj křídla a zcela jej tak z interiéru 
překrývá. 

Tento produkt je tak vhodný pro nejnáročnější zákazníky, jejichž hlavním poža-
davkem je důraz na dokonalý design. 

Obzvláště efektní jsou tato okna v provedení s lesklým černěním překrývají-
cím pohledovou šířku křídla a lemující tak celé křídlo od průhledu skla až po 
jeho vnější hranu. Na výběr jsou však také matovaná, či probarvená provedení 
hrany skla.

Protože jsou okna SULKO PURE top produktem, jsou dodávána výhradně 
v provedení se skrytým okenním celoobvodovým kováním. Celkový design prv-
ku poté dokresluje pouze klika, kterou lze vybrat z široké nabídky designového 
kování SULKO. 
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Efektní lesklé provedení lemo-
vání křídla dokresluje celkový 
design prvku, který tak zařazuje 
tato okna na špičku otvorovoých 
výplní pro moderní domy. Pohle-
du na tato okna se nebudete moci 
nabažit.

Dokonale čistá linie překryvného zasklení z interiéru umucňuje celkový de-
sign prvku a vyzdvihuje jej mezi ostatními okenními produkty. 

Barevné provedení rámu prvku lze libovolně přizpůsobit 
přání zákazníka.  Okna SULKO PURE tak vždy budou doko-
nale ladit ke každému domu.

-2524
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SULKO INTEGRIF

KDYŽ MADLO, TAK SKRYTÉ
Proč mít na svých dveřích standardní madlo, které si může pořídit každý, když 
můžete své vchodové dveře vyšperkovat integrovaným madlem SULKO INTE-
GRIF.

Toto madlo je zcela zapuštěno do dveří překryvné výplně a nevystupuje tak 
vůbec z plochy křídla ven. Nejen že tak ničemu nepřekáží při otevření křídla, 
ale především vytváří zcela ojedinělý vzhled celého prvku.

Toto madlo je navíc celoplošně podsvíceno, díky čemuž design prvku posouvá 
ještě o kus výše. Madlo SULKO INTEGRIF navíc můžete mít ve variantě multi-
color, kdy si barvu podsvícení volíte libovolně dle svých aktuálních požadavků. 
Ať už si zrovna přejete své dveře rozzářit modře, červeně, či bíle, s madlem 
SULKO INTEGRIF si své přání splníte jednoduchým stisknutím tlačítka.

Díky velikosti madla, které téměř kompletně vyplňuje prvek na jeho výšku na-
víc nemusíte řešit otázku otevření dveří dětmi či vysokými osobami. Díky ma-
dlu SULKO INTEGRIF bude s lehkostí otevírat Vaše dveře každý.
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Dokonalá čistota, efektní vzhled a působivé 
nasvícení. To jsou charakteristické prvky 
madla SULKO INTEGRIF, které dokonale 
doplní již tak překrásné vstupní dveře do 
Vašeho domu.

Váš architek zajásá, až mu sdělíte, 
že jste si pro vstupní dveře Vaše-
ho domu vybrali designové madlo 
SULKO INTEGRIF. Dotvořit dokona-
lý vzhled Vašeho domu bude poté 
již hračkou.

-2726

www.sulko.cz

www.sulko.cz


SULKO PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ

NERUŠENÝ VÝHLED
Krásný výhled z Vašeho domu si zaslouží být nerušeným. Proč by jste se měli 
dívat ven z oken přes masivní zábradlí, které bude narušovat Váš pohled, když 
se můžete dívat přes čiré sklo.

Právě taková jsou zábradlí SULKO určená pro montáž na prvek, nebo do pod-
lahy. Při osazení na prvek nenarušují vzhled oken, protože je záchytný systém 
zábradlí vyroben ze shodných profilů jako okna samotná. Při montáži do pod-
lahy je jediným neprůhledným prvkem spodní kotvící profil.

Potřebujete-li zábradlí pro Vaše balkonové dveře, posuvný portál, či jiný prvek 
z nabídky hliníkových produktů SULKO, je tedy prosklené zábradlí osazené na 
prvek tou správnou cestou.

Potřebujete-li naopak zábradlí na balkón, terasu, či podlahu zvýšeného patra 
domnu, je pro Vás podlahové prosklené zábradlí SULKO tím správným pro-
duktem.
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Osazení proskleného zábradlí SULKO přímo na prvek nevyžaduje 
žádné speciální kotvení přes zateplenou fasádu. Nedojde tak ke 
vzniku tepelných mostů, ani komplikacím s kotvením do ostění.

Díky důmyslnému systému kotvení proskleného zábradlí do podlahy je za-
jištěna potřebná pevnost celé konstrukce při minimalistickém designu kot-
vícího profilu.

Provedení proskleného zábradlí SULKO osazeného na 
hliníková okna je díky shodnému barevnému i tvarové-
mu provedení zcela kompatibilní se samotným prvkem. 

Barevné provedení krycí lišty kotvícího provilu lze libo-
volně volit. Mezi nejoblíbenější variantu patří eloxované 
profily, či lišty v barvě okolních konstrukcí domu. 

-2928
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SULKO POSUVNÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ 

CERTIFIKOVÁNO PRO PASIVNÍ DOMY  V nabídce posuvných systémů lze vybírat nejen ze standardních produk-
tů, ale také z posuvně zdvižných dveří v provedení určeném pro pasivní 
domy, pro které je toto řešení rovněž certifikováno.  

BEZBARIÉROVÝ PRÁH   Posuvné systémy lze dodat také v provedení s bezbariérovým prahem 
buď ve výšce pouhých 18 mm, či dokonce s nulovým vyvýšením nad čis-
tou podlahou. Nic tak nebude bránit hladkému přechodu mezi jednotli-
vými místnostmi či terasou Vašeho domu.

Čistý design ve spojení se subtilními profily a velkou zasklenou plochou dává prostor realizaci kreativních návrhů a otevírá 
zcela nové perspektivy Vašeho bydlení. Komfortní ovládání, bezbariérové prahy, optimální kvalita, vysoká izolace a působi-
vý vzhled splňují vysoká očekávání uživatelů. Ve spojení s  automatickým pohonem lze dosáhnout maximálního komfortu  
i elegance u vstupů na Vaši terasu či zahradu. Výhodou těchto systémů jsou téměř neomezené možnosti řešení.
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DESIGN R
Tato varianta se stavební 
hloubkou od 155 mm 
a pohledovou výškou od 60 mm 
nabízí nejlepší tepelnou izolaci 
Uw až 1,0 W/m2K.

 5 rovin těsnění 

 tloušťka zasklení až 52 mm

  zasklívací lišty standardně 
hranaté, za příplatek 
zaoblené, či zkosené

SYSTÉM MONORAIL
Jednokolejnicový systém 
Monorail s křídlem 
jezdícím v exteriéru 
a systémovou nášlapnou 
lištou v interiéru.

2

3

1

DESIGN A
Stavební hloubka tohoto řešení je 174 mm, 
pohledová výška od 48 mm. Hodnoty tepelné 
izolace Uw dosahují hodnot až 1,1 W/m2K

 vložené izolační vložky u verze HI

 3 roviny těsnění 

 tloušťka zasklení až 58,5 mm

2

1

3

DESIGN R DESIGN A
Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] až 1,0 až 1,1

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 1,07 až 1,4

Zvuková izolace [dB] až 42 až 41
Stavební hloubka rám/křídlo [mm] 155–242/68 174–271/77
Pohledová výška rám/rám + křídlo 
[mm] 60/154 48/134,5

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 52 58,5

Počet těsnění 5 3
Vzhled zasklívacích lišt  
standard/příplatek

hranaté/oblé, 
zkosené

hranaté/oblé, 
zkosené

SULKO posuvné systémy 
hliníkových dveří 
.   hliníkový systém umožňující maximální propojení 

Vašeho interiéru s terasou či zahradou

OTEVŘENÝ ROH
V posuvných systémech SULKO lze vytvořit zcela otevřený roh 
prvku pro čistý vzhled po otevření křídel.

PROSKLENÝ ROH
Pro čisté řešní Vašeho domu lze vytvořit také prosklený roh 
posuvného systému.

-3130
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SULKO InfinitAl 

MINIMALISTICKÝ DESIGN  Díky integraci hliníkových rámů do stěn, podlahy a stropu vytváří skleně-
né plochy minimalistický design spojující interiér s exteriérem.

VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST  Velké prosklené plochy jsou v souladu s tepelnou účinností a pocitem po-
hodlí. SULKO InfinitAl je k dispozici v provedení s dvojskly i trojskly, což 
přináší vysoké tepelně izolační hodnoty.

ZABEZPEČENÍ  Koncept zamykacího mechanismu dodává dveřím InfinitAl vysokou úro-
veň bezpečnosti. V kombinaci s vrstveným sklem mají vysokou odolnost 
proti vloupání.

Ultra tenký design posuvných dveří InfinitAl vytváří velké prosklené plochy s lehkým a elegantním vzhledem. Tyto transparent-
ní posuvné dveře dokonale spojí interiér Vašeho domu s venkovním prostředím. Navzdory minimalistickým rámům disponuje 
tento systém vysokou pevností a umožňuje použití skel s hmotností až 500 kg. V kombinaci s vysoce izolačními schopnostmi  
a minimalistickým vzhledem je InfinitAl ideální systém posuvných dveří splňující požadavky současné architektury.
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INFINITAL
Tepelná izolace prvku
Uw [W/m2K] až 1,1

Tepelná izolace rámu
Uf [W/m2K] až 2,0

Zvuková izolace [dB] až 45
Stavební hloubka  
rám/křídlo [mm] 179–282/86

Pohledová výška  
rám/rám + křídlo [mm] 0–68/8–76

Maximální tloušťka
zasklení rám/křídlo [mm] 54

Počet těsnění 2
Vzhled zasklívacích lišt
standard/příplatek strukturální zasklení/-

.   hliníkový posuvný systém s minimálně 
viditelným rámem

SULKO InfinitAl

DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ
Designovým prvkem InfinitAl je také samotná rukojeť dveří, která 
má štíhlý a  elegantní vzhled. Díky kombinací materiálů nosné 
a dotykové části s ní lze velké posuvné plochy snadno ovládat.

Pro zajištění nejvyšší úrovně komfortu lze použít zcela skryté 
elektrické pohony, které ovládají křídla automaticky stiskem 
tlačítka na stěně nebo dálkovém ovladači.

SULKO INFINITAL 
 pohledová výška křídla 8 mm

 2 roviny těsnění

 pohledová výška rámu  od 68 mm 
 (lze zapustit do ostění)

 tloušťka zasklení až 54 mm

 strukturální zasklení
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4
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SULKO PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY  
HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA  S  velkou variabilitou požárních hliníkových oken a  dveří lze splnit náročné 
požadavky projektantů a architektů při návrhu Vašeho domu. Můžete si vybrat, 
zda nechat svůj dům ochránit před ohněm 15, 30, 45, 60 či dokonce celých 
90 minut. Dáváte tak prostor pro záchranu Vašeho domu před příjezdem 
záchranných jednotek.

PŮSOBIVÝ DESIGN  Jelikož jsou požární systémy SULKO navrhovány a konstruovány ve vzhledově 
podobném řešení jako konstrukce nepožární, nebude čistota vzhledu Vašeho 
domu nijak narušena. Elegantní čisté linie Vám naopak pomohou vytvářet 
velmi působivé dělicí příčky či vstupní portály.

Ochrana proti ohni je v  dnešních budovách již běžným standardem, který je nutno splnit pro zajištění bezpečnosti osob  
i majetku. S hliníkovými konstrukcemi našich systémů lze této ochrany dosáhnout při udržení velmi atraktivního designu. Ten 
se vůbec neliší od běžných konstrukcí, které nemusí splňovat vysoké bezpečnostní nároky. Celkový ráz budovy tak nebude 
nijak narušován různorodými materiály, ale bude zcela sjednocen dle požadavků architekta.

SULKO POŽÁRNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM
Profilová řada, uzpůsobená vysokým protipožárním nárokům, disponuje stavební hloubkou 60 až 78 mm a pohledovou šířkou  
od 61 mm. Požární odolnost tohoto profilu je EI15-EI90. Těsnění u  tohoto profilového systému je zajištěno v černé barvě  
a zasklívací lišty v kolmém provedení.
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FIXNÍ I OTVÍRAVÉ PRVKY
V systému protipožárních prvků SULKO si můžete vybrat z variant 
pevných polí či otvíravých dveří. Díky variabilitě profilů a kompatibi-
litě s nepožárními systémy tak lze vytvořit pohledově shodná kon-
strukce.

FIRE CLASSIC FIRE ECONOMY
Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] - -

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 2,32 -

Zvuková izolace [dB] až 44 -
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] 78/78 60/60

Pohledová výška rám/
rám + křídlo [mm] 61-136/116-189 55–130/134,5–244

Maximální tloušťka  
zasklení [mm] 49,5 41

Požární odolnost [min] 15, 30, 45, 60, 90 15, 30
Počet těsnění 2 2
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek hranaté / oblé, zkosené hranaté / oblé, zkosené

.  hliníkový systém uzpůsobený protipožárním nárokům

SULKO protipožární systémy
SULKO FIRE CLASSIC 
 2 roviny těsnění

 tloušťka zasklení až 49,5 mm

  k dodání s nízkým, kartáčkovým 
nebo automatickým prahem

  požární odolnost 
EI15-EI90 (15-90 minut)

SULKO FIRE ECONOMY
 2 roviny těsnění

 tloušťka zasklení až 41 mm

  k dodání s nízkým, kartáčkovým 
nebo automatickým prahem

  požární odolnost 
EI15-EI30 (15-30 minut)
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SULKO FASÁDNÍ SYSTÉMY

LUXUSNÍ VZHLED  Díky pohledově velmi tenkým profilům o šířce pouhých 50 mm s velmi vysokými 
statickými parametry lze vytvářet ohromující stěny jak pro opláštění velkých 
budov, tak pro vytvoření efektních prosklených částí Vašeho domu. Zde se 
fantazii meze nekladou.

MAXIMÁLNÍ PROSKLENÍ  Při použití nadstandardních rozměrů skel ve spojení s opticky tenkými profily 
lze vytvářet neomezeně velké prosklené plochy.

Velké prosklené plochy zajišťující maximální možný přístup světla do objektu a  vytvářející vzdušný vzhled celé budovy  
poskytují velké pole pro Vaši fantazii. Za použití strukturálních spár lze vytvořit ojedinělý elegantní vzhled budovy bez  
jakýchkoli rušivých elementů mezi velkými plochami prosklení. Díky téměř neomezeným rozměrovým možnostem lze tyto 
systémy používat na extrémně velké plochy a budovy, kde by okenní systémy měly významné konstrukční limity.
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FIXAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Na fasádu SULKO lze systémovými fixač-
ními systémy připevnit slunolamy, stříšky, 
loga a  další komponenty. Kotvení vychází 
přímo ze sloupků fasády.

VSAZENÉ OTVÍRKY
Osazením otvírkových polí zasklených do 
rastru lehkého fasádního obvodového pláš-
tě lze zajistit potřebné odvětrávání budovy 
v jednolitém plášti.

STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ
Díky strukturálnímu spoji skel lze vytvo-
řit jednolitou plochu bez vystupujících lišt 
a  dosáhnout tak výrazně lepšího efektu 
celkového vzhledu fasády

FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelná izolace prvku  
Uw [W/m²K] až 0,95

Tepelná izolace rámu  
Uf [W/m²K] až 1,06

Zvuková izolace [dB] až 41
Stavební hloubka rám/
křídlo [mm] -

Pohledová šířka rámu/
rám + křídlo [mm] 50/-

Maximální tloušťka  
zasklení rám/křídlo [mm] 50

Počet těsnění 2
Vzhled zasklívacích lišt 
standard/příplatek hranaté/zaoblené

.   hliníkový fasádní systém umožňující 
maximální přístup světla

SULKO fasádní systémy 
SULKO FASÁDNÍ SYSTÉM
 pohledová šířka 50 mm

 tloušťka zasklení až 50 mm

 volitelně z exteriéru s krycí 
 lištou vysokou či nízkou

 2 roviny těsnění
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Druhy skel
. Tepelně-izolační
. Ornamentní
. Drátoskla
. Protihluková
. Protisluneční
.  Bezpečnostní kalená nebo lepená

Skla se saténovou povrchovou úpravou

Řada čirých a barevných plavených skel,
která jsou z jedné strany matována.
. kvalitní plavené sklo
.  ušlechtilý průsvitný nebo saténovaný 

vzhled
. jedinečné odstíny
. odolné proti skvrnám
. zlepšený filtr pro venkovní světlo

Ornamentní skla
Ornamentní a tónovaná skla je vhod-
né použít tam, kde chceme zabránit 
průhlednosti a  chránit tak své sou-
kromí, a  naopak nechceme omezit 
průchod světla dovnitř.
Standardně jsou používána izolační 
skla s  plastovým rámečkem, která 
jsou pokovena a  naplněna vzácným 
plynem (argonem, resp. kryptonem).

SULKO SKLA DO HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

 Matované mléčné (pískované)

Krizet čirý

Niagára čirá

Konfeta čirá

Silvit bronz

Diamant čirý

Crepi čiré

Drátosklo S

Kathedral klein

Drátosklo čiré

KŮRA čirá  
a bronzová 4 mm

DELTA čirá  
4 mm

DELTA matná 
4 mm

KONFETA čirá 
4 mm

SILVIT čirý  
4 mm

MASTER CARRE 
čirý 4 a 8 mm

SULKO MATELUX Clear SULKO MATELUX Bronze

Skla se saténovou povrchovou úpravou

Ornamentní skla
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RAL 9016 RAL 8003RAL 9007

RAL 8017

RAL 9006

RAL 8011

RAL 7011

RAL 8019

RAL 7016

RAL 9011

SULKO VZORNÍK BAREV
Zvolte si barvu hliníkových prvků, která bude sladěna s architekturou Vašeho domu. Můžete si zvolit libovolnou barvu podle 
vzorníku RAL. Nabízíme také strukturální a metalické odstíny. Zde nabízíme nejčastěji používané povrchové barvy:

Kompletní hliníkové produktové řady na-
bízíme také v provedení eloxovaných povr-
chových úprav v několika odstínech (přírod-
ní, stříbrný, šedý, zlatý, bronz) a stříkaných 
dřevodekorů.

Na povrchové úpravy práškovým lakováním 
dle vzorníků RAL poskytujeme záruku 10 let.

Krytky odtokových drážek jsou dodávány 
v barvách černé, bílé nebo šedé.

Distanční rámečky skel jsou dodávány 
v barvě šedé (RAL7035).

Barvy z palety RAL Profily v dřevodekorech

-3938
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KOVÁNÍ

PANIKOVÉ KOVÁNÍ 
(BÍLÁ, STŘÍBRNÁ, NEREZ) 
– dveřní kování pro únikové výcho-
dy dle ČSN EN179 A ČSN EN1125

Klika paniková 
celoštítková

Klika paniková rozetová Hrazda paniková Elektronická tlačná 
hrazda

DVEŘNÍ KOVÁNÍ  
(BÍLÁ, ELOX, HNĚDÁ, NEREZ)
– ekonomická varianta kování pro 
standardní provedení dveří v  ce-
loštítkovém a rozetovém provedení

Madlo/klika celoštítková Koule/klika celoštítková Klika/klika celoštítková Klika rozetová

OKENNÍ KOVÁNÍ  
(BÍLÁ, ELOX, HNĚDÁ, NEREZ) 
– okenní kliky v rozetovém provedení

Klika standard Klika s klíčem Klika s knoflíkem Klika objektová

MADLA  
(RAL, NEREZ)  
– jednostranná či oboustranná de-
signová madla pro pohodlné ovlá-
dání Vašich dveří

DVEŘNÍ ROZETY  
– bezpečnostní rozety pro zámkové 
vložky průchozí, či s překryvem

Madlo C300 / C350

Madlo A30 / A40

Madlo G300 / G350

Madlo FS30

Madlo I300 / I350

Madlo FR30 / FR40

Madlo B300 / B350

Madlo FV30 / FV40

Bezpečností rozeta Bezpečnostní rozeta 
s překrytím

Nastavitelná rozeta 
s překrytím

Kruhová rozeta
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SAMOZAVÍRAČE  
(STŘÍBRNÁ, BÍLÁ, HNĚDÁ) 
– systémy automatického zavírání 
dveřních křídel se standardním lome-
ným ramínkem či efektní lištou

Samozavírač ramínkový Samozavírač s kluznou 
lištou

Samozavírač 
s koordinátorem

Samozavírač integrovaný

DVEŘNÍ PANTY  
(ELOX, RAL) 
– dvou a trojdílné dveřní panty pro za-
jištění maximální bezpečnosti a  nos-
nosti Vašich dveří

Pant dvoudílný TYP1 Pant trojdílný TYP1Pant dvoudílný TYP2 Pant trojdílný TYP2

ZÁMKOVÉ VLOŽKY 
(PONIKLOVANÉ, MOSAZNÉ)  
– bezpečnostní zámkové vložky v bez-
pečnostní třídě 3. Na poptávku lze 
dodat také zámkové vložky v bezpeč-
nostní třídě 4.

Zámková vložka TYP1 Zámková vložka TYP2 Zámková vložka TYP3 Zámková vložka TYP4

Elektronická klika 
celoštítková

Elektronická klika 
rozetová

Elektronická klika 
s klávesnici

Elektronická zámková 
vložka

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY 
Elektronické systémy pro bezklíčové 
ovládání vstupních dveří otiskem 
prstu, čipem, kartou či klíčenkou.

Čtečka otisků prstů Madlo s čtečkou otisků Čtečka čipů Čtečka čipů s PC ovládáním

DVEŘNÍ PANTY SKRYTÉ
– můžete si vybrat panty skryté, které 
při zavřených dveřích nebudou nijak 
narušovat vzhled celého prvku a  ne-
chají tak vyniknout například okrasné 
výplni dveří.

Skrytý pant TYP 1 Skrytý pant TYP 2

-4140
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SULKO REFERENČNÍ STAVBY

Z tisíců realizovaných instalací jsme pro Vás vybrali ty nejnovější, které Vás mohou inspirovat. Výčet dalších našich referenčních 
projektů najdete na našich webových stránkách: www.sulko.cz/referencni-stavby/
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 | Comguard . Brno  | Škoda Auto . Rýmařov  |  Clarion Congress Hotel a CPI 
City Center . Olomouc

 |  Vědecko-technologický park 
. Ostrava

 | Rodinný dům  | OMEGA centrum . Olomouc  | Bazén . Olomouc  | Komerční banka . Louny

 | Slezská nemocnice . Opava  | Peugeot . Olomouc  | Knihovna . Plzeň  | Knihovna . Plzeň

 | Kiswire Czech . Žatec  | Letiště Mošnov . Ostrava  | Výhledová . Praha | Planetárium . Hradec Králové
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SULKO Centrála
ZÁBŘEH Československé armády 981/41  .  789 01 Zábřeh  .  tel. 583 469 111  .  sulko@sulko.cz

SULKO Galerie 
BRNO Palackého tř. 155a  .  612 00 Brno  .  tel. 541 260 468  .  brno@sulko.cz

OLOMOUC Čajkovského 1348/18a  .  779 00 Olomouc  .  tel. 585 226 050  .  olomouc@sulko.cz

OSTRAVA Janáčkova 20  .  702 00 Ostrava  .  tel. 596 542 733  .  ostrava@sulko.cz

PRAHA Strakonická 21  .  159 00 Praha 5 – Lahovice  .  tel. 272 735 831  .  praha@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře
BRUNTÁL Jesenická 47/719  .  792 01 Bruntál  .  tel. 554 254 623  .  bruntal@sulko.cz

DĚČÍN Masarykovo náměstí 18  .  405 02 Děčín  .  tel. 412 513 611  .  decin@sulko.cz

H. KRÁLOVÉ Brněnská 700/25  .  500 06 Hradec Králové  .  tel. 495 221 242  .  hradec@sulko.cz

JESENÍK V Oblouku 816/5  .  790 01 Jeseník  .  tel. 584 409 488  .  jesenik@sulko.cz

JINDŘICHŮV HRADEC Vlásenice 43  .  394 70 Kamenice n. Lipou  .  tel. 725 927 510  .  jana.strasserova@sulko.cz

KLATOVY Tyršova 373  .  339 01 Klatovy  .  tel. 376 312 871  .  klatovy@sulko.cz

LIBEREC Londýnská 108/3  .  460 01 Liberec  .  tel. 485 146 874  .  liberec@sulko.cz

MLADÁ BOLESLAV Jaselská 1391  .  293 01 Mladá Boleslav  .  tel. 739 244 884  .  mladaboleslav@sulko.cz

OPAVA Krnovská 104  .  746 01 Opava  .  tel. 553 666 667  .  opava@sulko.cz

PARDUBICE Bělehradská 554  .  530 02 Pardubice  .  tel. 466 301 224  .  pardubice@sulko.cz

PROSTĚJOV Rostislavova 8  .  796 01 Prostějov  .  tel. 582 341 706  .  prostejov@sulko.cz

SVITAVY Nám. Míru 79/5  .  568 02 Svitavy  .  tel. 461 540 826  .  svitavy@sulko.cz

ÚSTI N. LABEM Špitálské náměstí 3517  .  400 01 Ústí nad Labem  .  tel. 417 530 827  .  ustinadlabem@sulko.cz

ŠUMPERK Krátká 3297/2a  .  787 01 Šumperk  .  tel. 583 224 743  .  sumperk@sulko.cz

ZLÍN tř. Tomáše Bati 162  .  760 01 Zlín  .  tel. 577 101 001  .  zlin@sulko.cz

Na webových stránkách www.sulko.cz
najdete širokou obchodní síť našich
partnerů, kde si můžete vyhledat  
svého nejbližšího prodejce.

Verze 06/2018

SULKO partner

www.sulko.cz  .  800 155 156

SULKO Centrála, Zábřeh

SULKO Galerie, Ostrava

SULKO Galerie, Olomouc

SULKO Galerie, Brno

SULKO Galerie, Praha
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