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spoLečnost s vYsoKoU odbornostÍ proč dveŘe sHerLoCK®

Společnost SHERLOCK je předním evropským výrobcem bez-
pečnostních protipožárních dveří a zárubní a dodavatelem 
širokého příslušenství v oblasti mechanických zábranných 
systémů. Provádíme instalace od kusových dodávek do bytů, 
přes velkoobjemovou bytovou výstavbu až po objekty s reži-
movými prostory, kde jsou požadovány výrobky s certifikací 
Národního bezpečnostního úřadu. Do naší nabídky komplex-
ního zabezpečení patří kromě dveří i pevné a nůžkové mříže, 
trezorová technika, systémy hlavního a generálního klíče a 
také mechatronické příslušenství, které umožňuje zapojení 
mechanických zábran do všech typů elektronických systé-
mů (EZS, EPS, EKV). Každý rok tak zabezpečíme tisíce bytů, 
kanceláří, domů i specializovaných režimových pracovišť.

Historie dveŘÍ sHerLoCK®

Výroba dveří odolných proti napadení začala již v roce 1988 
a o 4 roky později se značka SHERLOCK® stala registrovanou 
ochrannou známkou výrobce bezpečnostních protipožárních 
dveří a zárubní. Vlastní vývojové centrum zajišťuje neustálou 
inovaci výrobků nejen podle aktuálních designových trendů, 
ale i s ohledem na využití nejnovějších výrobních technologií 
a konstrukčních materiálů. Díky tomu je dnes právem značka 
SHERLOCK® vnímána jako záruka kvality a profesionality. Vý-
robky SHERLOCK®, a jejich kompletní dodávka, jsou navíc již 
zcela běžně dostupné díky odborně školeným distributorům v 
obchodní síti po celé České a Slovenské republice a v posled-
ních letech se daří stále více prosazovat značku SHERLOCK®  
i v Maďarsku a Rakousku.

CertiFiKovAnÉ MeCHAniCKÉ zAbezpečenÍ
Že jsou veškeré produkty SHERLOCK® certifikovány, je samo-
zřejmost. Certifikáty ale mají i všechny ostatní výrobky, které 
zajišťujeme pro zákazníky, kteří preferují co nejmenší počet 
dodavatelů s nejširší nabídkou. Pevné i pohyblivé mříže, bez-
pečnostní schránky, trezory, skříně na zbraně, systémy SHGK 
- vše je zkoušeno a certifikováno podle platných evropských 
norem. Preferujeme přitom osvědčené značky - například 
systémy hlavního a generálního klíče od firem EVVA, GUARD, 
MUL-T-LOCK, FAB apod. Nastavení oprávněnosti vstupu jed-
notlivých osob do jim přidělených prostor, přesné vymezení 
nadřazených klíčů pro vybrané vedoucí pracovníky až po ge-
nerální klíč pro neomezený vstup do jakéhokoliv prostoru pro 
nejvyššího pracovníka vedení - to vše je u značkových výrob-
ků nejen technicky spolehlivé, ale také vysoce zabezpečené 
proti neoprávněné výrobě duplikátu jakéhokoliv klíče SGHK.

neJen bezpečnost
 odolnost proti násilnému vniknutí je zkoušena a certifiko-
vána soustavou evropských norem ČSN P ENV 1627-1630

 certifikace Národním bezpečnostním úřadem o způsobilosti 
jako technického prostředku typu 2,3 a 4 k ochraně utajo-
vaných informací dle platného znění zákona 412/2005 Sb.

 protipožární odolnost od kategorie pro bytovou výstavbu 
(EI230,EW30) až po průmyslové aplikace (EI260,EW60) 
certfikovaná dle ČSN EN 13501-2

 protihlukový uzávěr certifikovaný dle ČSN EN ISO 717-1
   s hodnotami vzduchové neprůzvučnosti RW 37 až 42 dB
 způsobilost k použití do obvodových plášťů budov a pro 
tepelné rozhraní s rozdílnými klimatickými podmínkami

 specializované modely s odolností proti průniku kouře dle  
ČSN EN 13501-2 (nezbytné například u výškových budov)

trvALÁ KvALitA
 výrobky SHERLOCK jsou produkovány v certifikovaném 
systému jakosti dle ISO 9001:2008. Díky nepřetržitému 
sledování kvality v celém výrobního procesu je trvale 
dosahováno vysoké spolehlivosti, dlouhé životnosti a so-
lidního řemeslného zpracování každého vyrobeného kusu.

 pro přesnou výrobu jsou používána moderní technologická 
centra TRUMPF (vysekávací lisy TRUMATIC, ohraňovací 
lisy TRUMABEND), svařování hrotovým zážehem NELSON, 
výrobní proces je řízen informačním systémem NAVISION.

 konstrukce dveří SHERLOCK je díky vlastnímu, více jak 
dvecetiletému vývoji, vysoce sofistikovaná, aby plnila jak 
veškeré požadavky technických předpisů, tak i samotných 
uživatelů. Dveře jsou například stále vysoce odolné na-
vzdory tomu, že dosahují nižší hmotnosti, než v minulosti, 
což má velmi pozitivní dopad na jejich celkovou životnost.

 vnitřní rozvorový systém dveří včetně uzamykacích čepů 
tvoří nerozebíratelný celek vylučující vznik závady poru-
chou spojení jednotlivých dílů.

 mechanicky namáhané části jsou vyrobeny ze samomaz-
ných materiálů nebo za použití speciálních maziv (např.

   s obsahem teflonu) pro vysokou a dlouhotrvající kluznost
 záruka na vnitřní uzamykací mechanizmus je 6 až 10 let

FLeXibiLitA
 možnost výroby atypických rozměrů dveří i zárubní
 možnost volby výškového umístění průzoru (kukátka)
 možnost dodatečného zkrácení dveří (většina modelů)
 široký výběr a možnost kombinací povrchových úprav
 úpravy pro systémy EKV (elektronickou kontrolu vstupu)
 dveře interiérové i exteriérové
 dveře s protipožárním a/nebo bezpečnostním sklem,
 dveře s nainstalovanou neprůstřelnou deskou,
 dveře s okénkem, se zásuvkou, podávacím pultem a pod.

sLUžbY
 bezplatné obhlídky-zaměření, poradenství a konzultace
 komplexní cenové nabídky pro konkrétní místo instalace
 odborná spolupráce na místě realizace stavby od zaměření 
přes dodávku a montáž až po zdokladování vlastností díla 
potřebné pro kolaudaci stavby; záruční i pozáruční servis

 specializovaná konstrukční řešení vyvinutá pro stavební 
sektor (např. odnímatelné prahové spojky zárubní)

 univerzální zárubeň umožňující variabilní osazení různými 
typy dveří dle volby uživatele - řešení klientských změn

 plně digitalizované pracoviště TPV umožňuje pružně rea-
govat na mnohé Vaše další individuální požadavky

 k dispozici Vám je i prodejní a servisní síť odborně vyško-
lených a certifikovaných partnerů firmy SHERLOCK

SHERLOCK®
 ROZUMÍME BEZPEČNOSTI
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prověŘenÉ teCHniCKÉ vLAstnosti A KvALitA

Certifikát odolnosti proti  
násilnému vniknutí
Všechny vyráběné typy bez-
pečnostních protipožárních 
dveří SHERLOCK® získaly cer-
tifikáty odolnosti proti násilné-
mu vniknutí pro 2., 3. nebo 4. 
bezpečnostní třídu dle evrop-
ské normy ČSN P ENV 1627 
vystavené na základě výsled-
ků zkoušek provedených ve 
zkušební laboratoři akredito-
vaného certfikačního orgánu 
č. 3025.

Certifikát nbÚ
Bezpečnostní protipožár-
ní dveře SHERLOCK® jsou 
prověřeny dle Certifikačního 
postupu NBÚ a jsou Národ-
ním bezpečnostním úřadem 
certifikovány jako způsobilý 
technický prostředek typu 2, 
3 nebo 4 k použití dle zákona 
412/2005 Sb. o ochraně uta-
jovaných informací a bezpeč-
nostní způsobilosti ve znění 
pozdějších předpisů. 

Certifikát systému jakosti
Proces výroby SHERLOCK® 
je řízen certifikovaným sys-
témem jakosti dle poždav-
ků normy ISO 9001:2008 
prověřeným a dozorovaným 
mezinárodní certifikační spo-
lečnosti BUREAU VERITAS. 
Do certifikovaného režimu 
jakosti spadají kromě výroby 
například i procesy návrho-
vání a vývoje bezpečnost-
ních protipožárních dveří 
a zárubní.

Certifikát stavebního 
výrobku
U výrobků SHERLOCK byla 
prokázána shoda s požadav-
ky na technické vlastnosti 
stavebního výrobku dle NV 
163/2002 Sb. a v soula-
du s ustanovením §10 zák. 
č.22/1997 Sb. dle platného 
znění těchto předpisů. Tyto 
certifikáty jsou používány pro 
dokladování vlastností výrob-
ků při kolaudacích a požár-
ních revizích objektů.

Certifikát o způsobilosti
k odborné činnosti
Certifikát vydávaný výrobcem 
pro fyzické a právnické osoby, 
které prošly odborným tech-
nickým zaškolením v oblas-
ti montáže, servisu a údržby 
všech typů dveří SHERLOCK® 
a jejichž odpovědný zástupce 
protokolárně převzal odpověd-
nost za kvalitu a dodržování 
záručních a servisních podmí-
nek výrobků SHERLOCK® vše-
mi svými pracovníky.

Certifikáty

Koncesní listina
Společnost SHERLOCK bez-
pečnostní dveře, s.r.o., je 
držitelem koncesní listiny na 
živnost: Poskytování tech-
nických služeb k ochraně 
majetku a osob, na základě 
které je oprávněna provádět 
montáž, opravy, údržbu, re-
vize a správu mechanických 
zábranných systémů, doda-
tečně zvyšujících účinnost 
běžných standardů zabezpe-
čení ochrany majetku a osob.  



5

Ocelová deska
přední

Ocelová deska
zadní

Ocelové výztuhy
svislé

Ocelové výztuhy
vodorovné

Protipožární zvukově a 
tepelně-izolační výplň

Dveře
                                  KONSTRUKCE MODELU F6/4

Aktivní uzamykací čepy 
zdvojené, svařené s vnitřním roz-

vorovým mechanismem napojeným 
na zámek, znásobují odolnost dveří 
proti násilnému napadení (páčení, 

vysazení, vyražení ze zárubně).

speciální trojčepový zámek 
ovládá rozvorový mechanismus s 

aktivními uzamykací čepy. Vnější bez-
pečnostní štít chrání zámkovou vložku 

proti odvrtání, vypáčení,  vytržení 
nebo rozlomení.

zámková bezpečnostní vložka 
s chráněným profilem klíče 

sHerLoCK® zaručuje vysokou bez-
pečnost při výrobě kopií klíčů. Dupli-
kát vyrobí jen společnost SHERLOCK 

nebo smluvní partner na základě 
ochranné bezpečnostní karty.

protipožární páska v polodrážce 
dveří při požáru zvětší svůj objem a 

brání průniku kouře a plamenů.

dřevěný vlys ve spodní časti 
dveří umožňuje okamžité i pozdější 
zkrácení dveří (cca o 3 cm) a tím 
je přizpůsobí nerovné či zvýšené 
podlaze (např. při pokládce dlažby).

pasivní uzamykací čepy 
zdvojené a pevně vsazené do ocelo-
vé konstrukce znásobují odolnost 
dveří proti vysazení ze závěsů, 
páčení a vyražení ze zárubně.

výrobní štítek informuje o typu 
a nejdůležitějších vlastnostech dveří 
(bezpečnostní třída, požární odol-
nost, výrobkové a zkušební normy) 
a obsahuje i jedinečné výrobní číslo 
zcela nezbytné pro revizní účely.

3d závěs pro přesné seřízení 
sestavy dveří a zárubní.

KonstrUKčnÍ speCiFiKACe dveŘÍ sHerLoCK®

 svařovaná ocelová dvouplášťová konstrukce s podélnými 
a příčnými výztuhami zajišťujícími vysokou statickou i 
dynamickou pevnost dveřního křídla. Vnitřní prostor je 
vyplněn protipožární vložkou s vysokými tepelně a zvuko-
vě izolačními vlastnostmi

 nadstandardní výztuhy v oblasti uložení zámku, "omega" 
lišta v celé výšce dveří, masivní zdvojené uzamykací čepy

 zesílená pouzdra pevných čepů na závěsové hraně dveří
 SHERLOCK vyvinul a jako první výrobce celokovových bez-
pečnostních dveří začal používat konstrukci s dřevěným 
vlysem na spodní hraně dveří umožňující zkrácení dveří

   z důvodu nerovné nebo zvýšené podlahy (např. dlažba).

rozvorový UzAMYKACÍ MeCHAnizMUs

 vnitřní rozvorový mechanizmus dveří včetně uzamykacích 
čepů tvoří nerozebíratelný celek vylučující vznik závady 
například poruchou spojení jednotlivých dílů.

 mechanicky namáhané části jsou vyrobeny ze samomaz-
ných materiálů nebo za použití speciálních maziv (např.

   s obsahem teflonu) pro vysokou a dlouhotrvající kluznost
 uzamykací systém je ovládaný rozvorovým zámkem trezo-
rové konstrukce. Kromě přenosu pohybu z ozubeného kola 
zámkové vložky na táhla a uzamykací čepy je důležitou 
vlastností zámku tzv. samosvornost, tj. samočinné bloko-
vání pohybu rozvodového kola při snaze "pohnout" rozvo-
rami tlakem či úderem na některý z uzamykacích čepů.
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Model dveří

odolnost proti 
násilnému
vniknutí

 čsn p env 
1627 

směr otevírání dveří 
vůči chráněnému 

prostoru

počet
uzamyka-
cích čepů

způsobilost
tp dle

nbÚ čr

požární odolnost

exponované 
ze strany závěsů
čsn en 13501-2

exponované 
ze strany bez závěsů

čsn en 13501-2

druh konstrukčního 
prvku

čsn en 13501-1

do interiÉrU

prAKtiK pLUs

K330/2r třída 2 DO i VEN 5 typ 2 (D) EI230; EW 30 EI245; EW 30 DP3

K330/2  třída 2 DO i VEN 7 typ 2 (D) EI230; EW 30 EI245; EW 30 DP3

K330/3  třída 3 DO i VEN 13 typ 3 (T) EI230; EW 30 EI245; EW 30 DP3

prAKtiK

K2/3  třída 3 DO i VEN 8  typ 3 (T) EI230; EW 30 EI245; EW 30 DP3

eXCeLent

F6/3  třída 3 DO i VEN 21 typ 3 (T) EI230; EW 30 EI230; EW 45 DP3

F6/4 | F6/4v  třída 4 pouze DO | pouze VEN 21 typ 4 (PT) EI230; EW 30 EI230; EW 45 DP3

F6/4n | F6/4nv  třída 4 pouze DO | pouze VEN 21 - EI230; EW 30 EI230; EW 45 DP3

speCiÁL

K245/2r třída 2 DO i VEN 5 typ 2 (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 DP3

K245/2r s třída 2 DO i VEN 5 typ 2 (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 DP3

K245/2  třída 2 DO i VEN 7 typ 2 (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 DP3

K245/2s  třída 2 DO i VEN 7 typ 2 (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 DP3

K245/3  třída 3 DO i VEN 8 typ 3 (T) EI245; EW 45 EI260 EW 60 DP3

K245/3 s  třída 3 DO i VEN 8 typ 3 (T) EI245; EW 45 EI260 EW 60 DP3

K260/2  třída 2 DO i VEN 5 typ 2 (D) EI260; EW 60 EI260 EW 60 DP1

K260/2 s  třída 2 DO i VEN 5 typ 2 (D) EI260; EW 60 EI260 EW 60 DP1

K260/3  třída 3 DO i VEN 7 typ 3 (T) EI260; EW 60 EI260 EW 60 DP1

K260/3 s  třída 3 DO i VEN 7 typ 3 (T) EI260; EW 60 EI260 EW 60 DP1

bAsiC

bd2/3  třída 3 pouze DO 8 - - - -

dvoUKŘÍdLÉ

d2F5/2 | d2F5/2v  třída 2 pouze DO | pouze VEN 12 typ 2 (D) EI230; EW 45 EI230; EW 30 DP3

d2F5/3 | d2F5/3v  třída 3 pouze DO | pouze VEN 21 typ 3 (T) EI230; EW 45 EI230; EW 30 DP3

d2F5/4 | d2F5/4v  třída 4 pouze DO | pouze VEN 21 typ 4 (PT) EI230; EW 45 EI230; EW 30 DP3

eLeKtroniK

F6/2A  třída 2 DO i VEN 3 typ 2 (D) EI230; EW 30 EI230; EW 45 DP3

F6/3A  třída 3 DO i VEN 10 typ 3 (T) EI230; EW 30 EI230; EW 45 DP3

F6/4A | F6/4Av  třída 4 pouze DO | pouze VEN 17 typ 4 (PT) EI230; EW 30 EI230; EW 45 DP3

do eXteriÉrU

eXteriÉr

Kp2/2  třída 2 pouze DO 7 typ 2 (D) EI260; EW 60 EI260; EW 60 DP3

Kp2/3  třída 3 pouze DO 11 typ 3 (T) EI260; EW 60 EI260; EW 60 DP3

Přehled modelů
      bezpečnostních dveří

*  standardně U=2,6; na objednávku U=2
** standardně RW= 37dB, na objednávku RW= 42dB
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vzduchová 
neprů-

zvučnost rW
čsn en 

iso 717-1

součinitel 
prostupu 
tepla U

čsn 73 0532
Wm-2k-1

odolnost proti 
svislému / 

statickému /
dynamickému

zatížení 
en 1192

spolehlivost 
(provozní 
zatížení) 

čsn12400
(čsn12217)

Kouřo-
těsnost
čsn en 
13501-2

vodo-
těsnost
čsn en 
12208

odolnost 
proti zatížení 

větrem
čsn en 
12210

průvzdušnost
čsn en 12207

strana 
v katalogu

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 (3) - třída 2A třída A1 třída 2 8-9

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 (3) - třída 2A třída A1 třída 2 8-9

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 (3) - třída 2A třída A1 třída 2 8-9

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 - třída 2A třída A1 třída 2 10-11

37 dB 2,6 třída 2/2/2 4 - třída 2A třída A1 třída 2 12-13

37 dB 2,6 třída 2/2/2 4 - třída 2A třída A1 třída 2 12-13

37 dB 2,6 třída 2/2/2 4 - třída 2A třída A1 třída 2 12-13

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 - třída 2A třída A1 třída 2 14-15

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 Sa/Sm třída 2A třída A1 třída 2 14-15

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 - třída 2A třída A1 třída 2 14-15

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 Sa/Sm třída 2A třída A1 třída 2 14-15

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 - třída 2A třída A1 třída 2 14-15

37 dB 2,6 (2)* třída 4/4/4 5 Sa/Sm třída 2A třída A1 třída 2 14-15

37 dB (42dB)** 1,7 třída 4/4/4 5 - třída 2A třída C4 otev. ven 4 / dovnitř 2 16-17

37 dB (42dB)** 1,7 třída 4/4/4 5 Sa/Sm třída 2A třída C4 otev. ven 4 / dovnitř 2 16-17

37 dB (42dB)** 1,7 třída 4/4/4 5 - třída 2A třída C4 otev. ven 4 / dovnitř 2 16-17

37 dB (42dB)** 1,7 třída 4/4/4 5 Sa/Sm třída 2A třída C4 otev. ven 4 / dovnitř 2 16-17

- - - - - - - - 18-19

37 dB 3 - 4 - třída 2A třída A1 třída 2 20-21

37 dB 3 - 4 - třída 2A třída A1 třída 2 20-21

37 dB 3 - 4 - třída 2A třída A1 třída 2 20-21

37 dB 2,6 třída 2/2/2 4 - třída 2A třída A1 třída 2 22-23

37 dB 2,6 třída 2/2/2 4 - třída 2A třída A1 třída 2 22-23

37 dB 2,6 třída 2/2/2 4 - třída 2A třída A1 třída 2 22-23

37 dB (42dB)** 1,2 (1,4)*** třída 3/3/3 5 - třída E750 třída C4 třída 3 24-25

37 dB (42dB)** 1,2 (1,4)*** třída 3/3/3 5 - třída E750 třída C4 třída 3 24-25

***  pro KP2 v provedení bez nadsvětlíku: UN=1,2; KP2 v provedení s nadsvětlíkem: UN=1,4
POZN: součinitel prostupu tepla dveří KP2 je regulérní hodnota platná pro celou sestavu včetně zárubně!



rozumíme bezpečnosti8

Praktik plus
modelová řada K330

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® K330 jsou cer-
tifikovány ve 2. a 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se 
podle ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním 
uzávěrem s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30-C0 DP3 
a EI2 45-C0 DP3, EW 30-C0 DP3 se závěsy na neohřívané 
straně. Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vni-
třních prostorách nadzemních podlaží bytových i nebyto-
vých budov. Lze je použít i pro oddělení prostor s rozdílný-
mi klimatickými podmínkami dle ČSN 73 0540. Z hlediska 
součinitele prostupu tepla U=2,6 (2) jsou dle ČSN 73 0540 
vhodné i do obvodových stěn budov. Z hlediska vzducho-
vé neprůzvučnosti jsou vhodné pro všechny kategorie dveří 
s Rw= 37 dB dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou (kromě modelu K330/2R) vy-
baveny zámkem s trojčepovou závorou, který je chráněn 
krytem a štítem proti odvrtání. Ze zámkové strany dveří se 
vysouvají aktivní uzamykací čepy, na závěsové straně dve-
ří jsou umístěny 4 pasivní čepy a 3 pevné závěsy. Z bez-
pečnostního hlediska se vyrábějí  otevírané DOVNITŘ i VEN 
z chráněného prostoru bez konstrukčních změn.

Součástí dveří je protipožární páska a těsnění. Mají celoko-
vovou konstrukci v provedení DP3, s povrchově upravenou 
laminovanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy  
v odstínu dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perleťo-
vých barev). K330/3 mají navíc kovovou polodrážku olepenu 
ohraňovací páskou v odstínu dveří. Ostatní modely mají polo-
drážku lakovanou hnědou barvou, u bílých dveří bílou barvou. 
Dveře je možné dodatečně zkracovat cca o 30 mm. 

Modelové řady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS mají vy-
vinutou společnou univerzální zárubeň, kterou je možné 
použít na všechny typy dveří těchto modelových řad. Díky 
univerzální zárubni si může zákazník kdykoliv vyměnit bez-
pečnostní dveře za vyšší model bez stavebního zásahu.

32

54 K330/3 K330/2 K330/2r

1) K330/3 v laminované povrchové úpravě Buk figurální
2) Bezpečnostní trojčepový zámek ve dveřích K330/3, zdvojené aktiv-

ní uzamykací čepy a těsnění jako součást dveří, olepená polodrážka 
ohraňovací páskou v barvě dveří

3) Bezpečnostní trojčepový zámek ve dveřích K330/2, těsnění jako so-
učást dveří, polodrážka lakovaná bílou barvou

4) Bezpečnostní zámek s plochou závorou ve dveřích K330/2R, těsně-
ní jako součást dveří, polodrážka lakovaná hnědou barvou

5) Pevný závěs dveří, pasivní čep, protipožární páska a těsnění

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

1
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

Model dveří K330/2R K330/2 K330/3

odolnost proti násilnému vniknutí 
bezpečnostní třída 2 2 3

způsobilost tp dle nbÚ typ 2 (D) typ 2 (D) typ 3 (T)

požární odolnost EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB 37 dB 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 2,6 (2)* 2,6 (2)* 2,6 (2)*

odolnost proti opakovanému 
zavření a otevření křídla

ČSN EN 12400         5 5 5
ČSN EN 12217         3 3 3

počet uzamykacích čepů 5 7 13

bezpečnostní zámek s plochou závorou trojčepový trojčepový

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 45 90        

VEN s palcem 30 x 50 90        

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
bez těsnění: CGK345, MzK345, CUK345
s těsněním: CGtK345, MztK345, CUtK345
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře K330/3, 2 - zárubeň CGK345, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 
7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna

* na objednávku, je nutné kontaktovat prodejce SHERLOCK®
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Praktik
modelová řada K2

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® K2 jsou cer-
tifikovány ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se dle 
ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzá-
věrem s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30-C0 DP3 
a EI2 45-C0 DP3, EW 30-C0 DP3 se závěsy na neohřívané 
straně. Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vnitř-
ních prostorách nadzemních podlaží bytových i nebytových 
budov. Lze je použít i pro prostory oddělující rozdílné kli-
matické podmínky dle ČSN 73 0540. Z hlediska součinitele 
prostupu tepla U=2,6 (2) jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do 
obvodových stěn budov. Z hlediska vzduchové neprůzvuč-
nosti jsou vhodné pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 dB 
dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zám-
kem s plochou závorou, který je chráněn krytem a štítem 
proti odvrtání. Ze zámkové strany dveří se vysouvají aktivní 
uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou umístěny 4 
pasivní čepy a 3 pevné závěsy. Z bezpečnostního hlediska 
se vyrábějí otevíráné DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru 
bez konstrukčních změn.

Součástí dveří je protipožární páska a těsnění. Mají celoko-
vovou konstrukci v provedení DP3, s povrchově upravenou 
laminovanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy  
v odstínu dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perleťo-
vých barev). Kovová polodrážka je lakovaná standardně hně-
dou, u bílých dveří bílou barvou. Dveře je možné dodatečně 
zkracovat o 30 mm.

Modelové řady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS mají vy-
vinutou společnou univerzální zárubeň, kterou je možné 
použít na všechny typy dveří těchto modelových řad. Díky 
univerzální zárubni si může zákazník kdykoliv vyměnit bez-
pečnostní dveře za vyšší model bez stavebního zásahu.

                       K2/3

2 1) K2/3 v laminované povrchové úpravě Světlý dub
2) Bezpečnostní zámek s plochou závorou, aktivní uzamykací čep
3) Aktivní uzamykací čep a těsnění jako součást dveří, polodrážka 

lakovaná hnědou barvou

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

1

3
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

Model dveří K2/3

odolnost proti násilnému vniknutí  
bezpečnostní třída 3

způsobilost tp dle nbÚ typ 3 (T)

požární odolnost EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 2,6 (2)*

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 5

počet uzamykacích čepů 8

bezpečnostní zámek s plochou závorou

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 45 90        

VEN s palcem 30 x 50 90        

Kompatibilní bezpečnostní zárubně
bez těsnění: CGK345, MzK345, CUK345
s těsněním: CGtK345, MztK345, CUtK345
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře K2/3, 2 - zárubeň CGK345, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 
7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna

* na objednávku, je nutné kontaktovat prodejce SHERLOCK®
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Excelent
modelová řada F6

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® F6 jsou certifi-
kovány ve 3. nebo 4. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se dle 
ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzá-
věrem s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30-C0 DP3.
Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vnitřních pros-
torách nadzemních podlaží bytových i nebytových budov. 
Lze je použít i pro prostory oddělující rozdílné klimatické 
podmínky dle ČSN 73 0540. Z hlediska součinitele prostupu 
tepla U=2,6 jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do obvodových 
stěn budov. Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti jsou vhod-
né pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 dB dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zámkem 
s trojčepovou závorou, který je chráněn krytem proti sekání a 
páčení, ve 4. bezpečnostní třídě je navíc chráněn tvrzeným ští-
tem proti odvrtání. Bezpečnost zajišťuje celkem 21 uzamykacích 
čepů. Na zámkové a horní straně dveří se vysouvají zdvojené ak-
tivní uzamykací čepy, na závěsové straně je umístěno 8 pasivních 
čepů a 3 ks nastavovacích 3D závěsů. K dispozici je také prove-
dení s dvouokruhovým uzamykáním, kde 7 jistících bodů ovládá 
obsluha jedním klíčem a dalších 6 jistících bodů druhým, trezo-
rovým klíčem. dvouokruhové uzamykání tak umožňuje spe-
cifické režimy obsluhy, např. vynucenou  přítomnost dvou osob. 
Označení dvouokruhových dveří je F6/4 nUCLeo.

Součástí dveří je protipožární páska a kovová polodrážka za-
pravena ohraňovací páskou v odstínu dveří. Mají celokovo-
vou konstrukci v provedení DP3, s povrchově upravenou la-
minovanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy  
v odstínu dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perleťo-
vých barev) Dveře je možné dodatečně zkracovat o 30 mm.

Dveře F6 v bezpečnostní třídě 3 vyhovují současně k otevírání 
DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru. Dveře v bezpečnostní 
třídě 4 otevírané ven z chráněného prostoru mají navíc kon-
strukční úpravu a v názvu se označují písmenem V.

32

4 F6/4 nUCLeo F6/4 F6/3

1) F6/3 s kombinovanou povrchovou úpravou dýha příčná Ořech/Dub bělený 
2) Trojčepový bezpečnostní zámek 
3) Aktivní zdvojené uzamykací čepy, polodrážka je v barvě širší strany dveří
4) Nastavovací 3D závěs, dvojitý pasivní čep, protipožární páska

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ nebo VEN z chráněného prostoru, konstrukce je ale 
u dveří F6/4 V a F6/4N V (otev. VEN) jiná - nutné objednat předem!

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

1
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

Model dveří F6/3 F6/4
F6/4V

F6/4 NUCLEO
F6/4 NUCLEO V

odolnost proti násilnému vniknutí  
bezpečnostní třída 3 4 4

způsobilost tp dle nbÚ  typ 3 (T) typ 4 (PT) -

požární odolnost EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB 37 dB 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 2,6 2,6 2,6

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 4 4 4

počet uzamykacích čepů 21 21 21

bezpečnostní zámek trojčepový trojčepový trojčepový

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ ozub. kolo 30 x 45 90  - -     

VEN ozub. kolo 30 x 50 90  - -     

Kompatibilní bezpečnostní zárubně
bez těsnění: CU6, CG6, Mz6, CU6/4, CG6/4, Mz6/4
s těsněním: CUt6, CGt6, Mzt6, CUt6/4, CGt6/4, Mzt6/4
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře F6/4, 2 - zárubeň CG6, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh dřevěný, 6 - pasivní čep, 
7 - zdvojený aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění prahu, 9 - protipožární páska, 10 - stěna
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Speciál
modelová řada K245

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® K245 jsou cer-
tifikovány ve 2. nebo 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se dle 
ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzá-
věrem s požární odolností EI2 45-C0 DP3, EW 45-C0 DP3 
a EI260-C0 DP3, EW 60-C0 DP3 se závěsy na neohřívané 
straně (u kouřotěsné úpravy Sa-C0 DP3, Sm-C0 DP3). Jsou 
určeny jako výplně stavebních otvorů ve vnitřních prosto-
rách nadzemních podlaží bytových i nebytových budov od-
dělující prostory s rozdílnými klimatickými podmínkami dle 
ČSN 73 0540. Z hlediska součinitele prostupu tepla U=2,6 
(2) jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do obvodových stěn bu-
dov. Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti jsou vhodné pro 
všechny kategorie dveří s Rw= 37 dB dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zám-
kem s plochou závorou, který je chráněný krytem a štítem 
proti odvrtání. Ze zámkové strany dveří se vysouvají aktivní 
uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou umístěny 4 
pasivní čepy a 3 pevné závěsy. Z bezpečnostního hlediska se 
vyrábějí otvíráné DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru bez 
konstrukčních změn. 

Součástí dveří je protipožární páska a těsnění. V kou-
řotěsném provedení je těsnění součástí zárubně a není 
tedy současně na dveřním křídle. Mají celokovovou kon-
strukci v provedení DP3, povrchově upravenou lamino-
vanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy  
v odstínech dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perle-
ťových barev). Polodrážka je lakovaná standardně hnědou, u 
bílých dveří bílou barvou. Dveře je možné dodatečně zkraco-
vat o 30 mm. 

Dveře K245 je možné vyrobit s kouřotěsnou úpravou s kou-
řotěsností Sa (průnik studeného vzduchu) a Sm (průnik tep-
lého vzduchu). Takovéto dveře mají v typovém označení pís-
meno "S" např. K245/3S.

32 1) K245/3 v laminované povrchové úpravě Třešeň 
2) Bezpečnostní zámek s plochou závorou, aktivní uzamykací čep, 
 těsnění jako součást dveří
3) Nastavovací 3D závěs dveří, pasivní čep a protipožární páska 

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

1

K245/2 K245/2r K245/3
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevený padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 45 90    *    
DOVNITŘ
Kouřotěs. s palcem 30 x 40 90    *    

VEN s palcem 30 x 50 90    *    
VEN

Kouřotěs. s palcem 30 x 45 90    *    

Model dveří K245/2R
K245/2RS

K245/2
K245/2S

K245/3
K245/3S

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 2 3

způsobilost tp dle nbÚ typ 2 (D) typ 2 (D) typ 3 (T)

požární odolnost EI245-C0 DP3, EW45-C0 DP3 EI245-C0 DP3, EW45-C0 DP3 EI245-C0 DP3, EW45-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB 37 dB 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 2,6 (2)* 2,6 (2)* 2,6 (2)*

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 5 5 5

počet uzamykacích čepů 5 7 8

bezpečnostní zámek s plochou závorou s plochou závorou s plochou závorou

Kompatibilní bezpečnostní zárubně
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech 
najdete na str. 28-31

Bez kouřotěs.úpravy: - bez těsnění: CUU, CGU
         - s těsněním: CUUt, CGUt
Kouřotěsné s nalepeným těsněním: CUK45, CGK45

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře K245/3, 2 - zárubeň CGU, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 
7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění v prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna

* na objednávku, je nutné kontaktovat prodejce SHERLOCK®
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rozumíme bezpečnosti16

Speciál
modelová řada K260

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® K260 jsou cer-
tifikovány ve 2. nebo 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se dle 
ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzá-
věrem s požární odolností EI2 60-C0 DP1, EW 60-C0 DP1 (v 
kouřotěsné úpravě EI2 60-C0 Sa/ Sm DP1, EW 60-C0 Sa/ Sm 
DP1). Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vnitřních 
prostorách bytových i nebytových budov, oddělujících pros-
tory s rozdílnými klimatickými podmínkami dle ČSN 73 0540.  
Z hlediska součinitele prostupu tepla U=1,7 jsou dle ČSN 73 
0540 vhodné i do obvodových stěn budov. Z hlediska vzdu-
chové neprůzvučnosti jsou vhodné pro všechny kategorie 
dveří s Rw= 37 (42) dB dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zám-
kem s plochou závorou, který je chráněn pevnostním kry-
tem. Ze zámkové strany dveří se vysouvají aktivní uzamy-
kací čepy, na závěsové straně dveří jsou umístěny 4 pasivní 
čepy a 4 ks pevných závěsů, vrchní závěs je zdvojený. Vy-
rábějí se s otvíráním DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru 
bez konstrukčních změn. 

Součástí dveří je protipožární páska zapuštěná v polodráž-
ce dveří a celoobvodové těsnění. Povrchová úprava dveří je 
možná buď nástřikem barvy v odstínech dle stupnice RAL 
(kromě RAL 9006, 9007 a perleťových barev) nebo olepením 
speciální fólií v odstínu dřeva (vzorkovník na str.26). Dveře 
není možné zkracovat a nelze na ně lepit okrasné rámečky.

Dveře K260 je možné vyrobit s kouřotěsnou úpravou s ko-
uřotěsností Sa (průnik studeného vzduchu) a Sm (průnik  
teplého vzduchu). Takovéto dveře mají v typovém označení 
písmeno "S" např. K260/3S.

K260/3 K260/2

32
1) K260/3 v povrchové úpravě s fólií v odstínu světlého dřeva
2) Bezpečnostní zámek s plochou závorou, aktivní uzamykací čepy 

a celoobvodové těsnění jako součást dveří, polodrážka v barvě dveří.
3) Pevný zdvojený závěs, pasivní čep a protipožární páska zapuštěná 

v polodrážce 

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

1
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

Model dveří K260/2
K260/2S

K260/3
K260/3S

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 3

způsobilost tp dle nbÚ typ 2 (D) typ 3 (T)

požární odolnost EI260-C0 DP1, EW60-C0 DP1 EI260-C0 DP1, EW60-C0 DP1

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB (42 dB)* 37 dB (42 dB)*

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 1,7 1,7

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 5 5

počet uzamykacích čepů 5 7

bezpečnostní zámek s plochou závorou s plochou závorou

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 40 x 45 90    * -   

VEN s palcem 40 x 45 90    * -   

Kompatibilní bezpečnostní zárubně
Bez kouřotěs. úpravy: CUK60, CGK60
Kouřotěsné: CGK60s, CUK60s
Víc o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře K260/3, 2 - zárubeň CGK60, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 
7 - aktivní uzamykcí čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna

* na objednávku, je nutné kontaktovat prodejce SHERLOCK®
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Basic
modelová řada BD2

Bezpečnostní dveře SHERLOCK® BD2 jsou certifikovány
v bezpečnostní třídě 3. podle ČSN P ENV 1627 z hlediska 
odolnosti proti násilnému vniknutí do stavebních prostorů 
budov. Vyrábějí se dle ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". 
Dveře BD2 jako stavební uzávěr bez certifikované požární 
odolnosti jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vni-
třních prostorách budov, oddělujících jen prostory se stejný-
mi klimatickými podmínkami. 

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zám-
kem s plochou závorou, který je chráněný krytem a štítem 
proti odvrtaní. Ze zámkové a horní strany dveří se vysouva-
jí 4 aktivní uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou 
umístěny 4 pasivní čepy a 3 ks pevných závěsů.

Dveře BD2 mají celokovovou konstrukci, s povrchově upra-
venou laminovanou nebo dýhovanou MDF, nebo s nástřikem 
barvy v odstínech dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007  
a perleťových barev). Kovová polodrážka dveří je stan-
dardně lakovaná hnědou, u bílých dveří bílou barvou.  
Dveře je možné dodatečně zkracovat o 30 mm.

Dveře je možné osadit do původní kovové zárubně s polo-
drážkou a tloušťkou plechu min. 1,5mm (s dodatečným vy-
vrtáním otvorův pro uzamykací čepy) nebo do nové bezpeč-
nostní zárubně.

Modelové řady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS mají vy-
vinutou společnou univerzální zárubeň, kterou je možné 
použít na všechny typy dveří těchto modelových řad. Díky 
univerzální zárubni si může zákazník kdykoliv vyměnit bez-
pečnostní dveře za vyšší model bez stavebního zásahu.

bd2/3

2 1) BD2/3 v laminované povrchové úpravě Švestka
2) Bezpečnostní zámek s plochou závorou, aktivní uzamykací čep
3) Aktivní uzamykací čep, polodrážka lakovaná hnědou barvou

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

1

3
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Kompatibilní příslušenství

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
bez těsnění: CGK345, MzK345, CUK345
s těsněním: CGtK345, MztK345, CUtK345
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

vlastnosti dveří
Model dveří BD2/3

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 3

způsobilost tp dle nbÚ -

požární odolnost -

vzduchová neprůzvučnost rw -

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) -

počet uzamykacích čepů 8

bezpečnostní zámek s plochou závorou

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 35 90      -  

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře BD2/3, 2 - zárubeň CGK345, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 
7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna
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Dvoukřídlé
modelová řada D2F5

Bezpečnostní protipožární dveře SHER-
LOCK® D2F5 jsou certifikovány v 2., 3. nebo 
4. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. 
Vyrábějí se dle ČSN 74 6550 "Kovové dveře 
otvíravé". Jsou stavebním požárním uzávěrem  
s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30- 
C0 DP3 a ze strany závěsů EW 45-C0 DP3. 
Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve 
vnitřních prostorech bytových i nebytových 
budov. Z hlediska součinitele prostupu tepla 
U=3 jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do obvo-
dových stěn budov.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bez-
pečnostním zámkem s plochou závorou, který 
je chráněný krytem a štítem proti odvrtání. 
Po celém obvodu dveří se  vysouvají aktivní 
uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou 
umístěny spolu s aktivními i vahadlové uzamy-
kací čepy, které slouží ke stabilizaci neuzamče-
ného dveřního křídla v případě požáru. Každé 
křídlo je do zárubně upevněno třemi kusy na-
stavovacích 3D závěsů. Pevné křídlo se uzamy-
ká pomocí páky ukryté v polodrážce. Při zavře-
ných dveřích je tato páka nedostupná. Dveře 
se vyrábějí pro směr otevírání DOVNITŘ i VEN 
z chráněného prostoru. Dveře otvírané ven  
z chráněného prostoru mají konstrukční úpravu 
a v názvu se označují písmenem V. Dveře je 
možné dodatečně zkracovat o 30 mm, ale jen 
při dodržení přesně stanoveného postupu.

Součástí dveří je protipožární páska. Celoko-
vová konstrukce je v provedení DP3, s povr-
chovou úpravou laminovanou nebo dýhova-
nou MDF nebo s nástřikem barvy v odstínech 
dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a 
perleťových barev). Polodrážka je lakovaná 
hnědou, u bílých dveří bílou barvou.

32 1) D2F5/4 v laminované povrchové úpravě Třešeň 
2) Bezpečnostní zámek s plochou závorou, aktivní uzamykací čepy, 

polodrážka lakovaná hnědou barvou
3) Zapadací plech zámku a páka rozvorového mechanizmu, 

protipožární páska 

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ nebo VEN z chráněného prostoru, konstrukce dveří 
je ale odlišná - otevírání VEN je vždy nutné objednat předem!

 AKtivnÍ uzamykací čep

1

d2F5/4 d2F5/3 d2F5/2



21

Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30x45 90  - - -    

VEN s palcem 30x50 90  - - -    

Model dveří D2F5/2 (V) D2F5/3 (V) D2F5/4 (V)

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 3 4

způsbilost tp dle nbÚ typ 2 (D) typ 3 (T) typ 4 (PT)

požární odolnost EI230-C0 DP3, EW45(30)-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW45(30)-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW45(30)-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB 37 dB 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 3 3 3

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 4 4 4

počet uzamykacích čepů 12 21 21

bezpečnostní zámek s plochou závorou s plochou závorou s plochou závorou

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
bez těsnění: z2CGU, z2CUU, z2CGU/4, z2CUU/4
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře D2F5/4, 2 - zárubeň Z2CGU/4, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh dřevěný, 6 - aktivní vahadlový čep, 
7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění prahu, 9 - protipožární páska, 10 - stěna, 11 - podlahové pouzdro
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Elektronik
modelová řada F6 ABLOY

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® F6 ABLOY jsou  
certifikovány ve 2., 3. nebo 4. bezpečnostní třídě dle 
ČSN P ENV 1627 z hlediska odolnosti proti násilné-
mu vniknutí. Vyrábějí se dle ČSN 74 6550 "Kovové dve-
ře otvíravé". Jsou stavebním požárním uzávěrem  
s požární odolností EI2 30-C0 DP3, EW 30-C0 DP3. Jsou určeny 
jako výplně stavebních otvorů ve vnitřních prostorách byto-
vých i nebytových budov, oddělujících prostory s rozdílnými kli-
matickými podmínkami dle ČSN 73 0540. Z hlediska součini-
tele prostupu tepla U=2,6 jsou dle ČSN 73 0540 vhodné i do 
obvodových stěn budov. Z hlediska vzduchové neprůzvuč-
nosti jsou vhodné pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 dB 
dle ČSN 73 0532.

Tyto bezpečnostní dveře jsou vyvinuty především pro instalace 
s napojením do systémů EKV (elektronické kontroly vstupu). 
Jsou osazovány elektromechanickým zámkem ABLOY EL560 a 
současně jsou vybaveny horním přídavným zámkem s krytem a 
štítem proti odvrtání. Uzamykání je dvourežimové. Automatic-
ké uzamčení (standardně denní režim) zajišťuje zámek ABLOY, 
který je samozamykací, s blokováním venkovní kliky a systé-
mem antipanik z vnitřní strany dveří. Otevírání je zde řízeno 
elektronicky po ověření a povolení vstupu obsluhou nebo sys-
témem reagujícím na povel napřiklad ze čtečky čipových karet, 
z kódové klávesnice nebo biometrického snímače. Druhý zámek 
je ovládán manuálně. Ze zámkové strany dveří se při jeho po-
užití vysunou aktivní uzamykací čepy a při tomto uzamčení je 
dosaženo plného zabezpeční. Zámek ABLOY je v tomto režimu 
"odstaven" (standardně noční režim). Na závěsové straně dveří 
jsou umístěny pasivní čepy a 3 ks nastavovacích 3D závěsů. 
Součástí dveří je protipožární páska. 

Dveře mají konstrukci v provedení DP3, s povrchově upravenou 
laminovanou nebo dýhovanou MDF nebo s nástřikem barvy v 
odstínech dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 a perleťo-
vých barev). Polodrážka je lakovaná hnědou, u bílých dveří bílou 
barvou. Dveře je možné dodatečně zkracovat o 30 mm. 

Dveře F6 ABLOY v bezpečnostní třídě 3 vyhovují současně 
k otevírání do chráněného a ven z chráněného prostoru. Dveře 
v bezpečnostní třídě 4 otevírané ven z chráněného prostoru 
mají konstrukční úpravu a v názvu se označují písmenem V.

1

3

5

2

4

1) F6/4 ABLOY v laminované povrchové úpravě Buk rustikál
2) Centrální závora elektromechanického bezpečnostního zámku 

ABLOY a bezpečností zámek SHERLOCK®, aktivní dvojité uzamykací čepy 
3) Kabelová přechodka ABLOY z dveří do zárubně
4) Čipová čtecí jednotka
5) Kartová čtecí jednotka

 SHERLOCK realizuje přípravu dveřního křídla na různé čtecí jednotky podle 
přesného zadání objednatele. Pokud se nejedná o autonomní terminál, potom 
musí specifikaci jednotky objednatel zadat na základě ověřené kompatibility 
se systémem EKV (příp. EZS), ke kterému bude elektronika dveří připojena. 

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ nebo VEN z chráněného prostoru, konstrukce dveří je 
odlišná - otevírání VEN je vždy nutné objednat předem!

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep

F6/2 AbLoY F6/3 AbLoY F6/4 AbLoY
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 45 72  - - -    

VEN s palcem 30 x 50 72  - - -    

Model dveří F6/2 ABLOY F6/3 ABLOY F6/4 ABLOY
F6/4 ABLOY V

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 3 4

způsobilost tp dle nbÚ typ 2 (D) typ 3 (T) typ 4 (PT)

požární odolnost EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3 EI230-C0 DP3, EW30-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 dB 37 dB 37 dB

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 2,6 2,6 2,6

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 4 4 4

počet uzamykacích čepů 3 10 17

bezpečnostní zámek elektromechanický ABLOY EL560 elektromechanický ABLOY EL560
a speciální SHERLOCK®

elektromechanický ABLOY EL560
a speciální SHERLOCK®

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
bez těsnění: CG6A, Mz6A, CG6A/4, Mz6A/4
s těsněním: CGt6A, Mzt6A, CGt6A/4, Mzt6A/4
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře F6/4A, 2 - zárubeň CG6A/4, 3 - kování IKON, 4 - kování R3, 5 - závěs, 6 - práh dřevěný, 
7 - pasivní čep, 8 - aktivní uzamykací čep, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna, 12 - kabelová trasa,
13 - umístění kabelové průchodky
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UPOZORNĚNÍ: 
Naznačený způsob vedení kabeláže uvnitř dveří je shodný pro všechny typy dveří SHERLOCK, 
které mohou být vybaveny elektronikou (např. elektromotorickou vložkou). Umístění přívodu el. 
kabeláže do zárubně bude specifikováno dle Vaší poptávky.
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Exteriér
modelová řada KP2

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® KP2 jsou certifi-
kovány ve 2. nebo 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se dle 
ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzávěrem 
s požární odolností EI2 60-C0 DP3, EW 60-C0 DP3 se závěsy na 
straně požáru. Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů v ob-
vodovém plášti budov s rozdílnými klimatickými podmínkami s tr-
valým pobytem lidí v teplotním pásmu 0, 1, 2 a 3. Jsou vhodné pro 
novostavby a rekonstruované bytové i nebytové budovy. Konstruk-
ce obsahuje prvky přerušující tepelné mosty a to jak na dveřích, 
tak i na zárubni. součinitel prostupu tepla Un= 1,2 je hodnota 
platná pro celou sestavu uzávěru, tedy dveří a speciální zá-
rubně CGKP, která se dodává s termoizolačním obkladem, celoob-
vodovým těsněním a nerezovým prahem. Dveře je možné dodat  
i s nadsvětlíkem, jehož použití v konstrukci bylo rovněž řádně odz-
koušeno a certifikováno. Při instalaci nadsvětlíku je součinitel pros-
tupu tepla UN= 1,4. I tato hodnota je certifikována pro kompletní 
sestavu dveřního uzávěru. Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti 
jsou dveře KP2 vhodné pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 
(42) dB dle ČSN 73 0532

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny trojčepovým zámkem,  
který je chráněn pevnostním krytem. Ze zámkové strany dveří se 
vysouvají aktivní uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou 
umístěny 4 pasivní čepy a 4 ks závěsů. Vyrábějí se s otevíráním 
směrem DO chráněného prostoru.

Součástí dveří je protipožární páska a celoobvodové těsnění. Polo-
drážka je olepená ohraňovací páskou v odstínu dveří. Dveře jsou 
dodávány s nerezovou odkapovou lištou. Pro instalace v extrém-
ních klimatických podmínkách je možné dveře objednat s vyhří-
váním zámku proti zamrznutí kondenzované vlhkosti. Toto dveřní 
křídlo není možné zkracovat.

Z exteriérové strany je povrch realizován laminovanou voděodol-
nou DT deskou v odstínech BK, UNI, HR, GT, DH (*) nebo s nástři-
kem barvy v odstínech podle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 
a perleťových barev). Z exteriérové strany není možné lepit okras-
ný rámeček. Z interiérové strany tvoří povrch laminovaná nebo 
dýhovaná MDF deska v jakémkoliv odstínu dle aktuální nabídky.

1) KP2/3 v laminované povrchové úpravě Hruška tmavá
2) Schéma zabudování zárubně CGKP

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ chráněného prostoru.

(*) Při objednávce nad 40 ks dveří je možné dveře vyrobit v jakémkoliv 
odstínu imitace dřeva podle aktuální nabídky výrobce DT desky

 AKtivnÍ uzamykací čep
 pAsivnÍ uzamykací čep

Kp2/2 Kp2/3

1

LEGENDA:
1 - zárubeň CGKP, 2 - termoobložka zárubně, 3 - vymezovací polystyren,  
4 - beton 1200±613kg/m3, 5 - stěna 630±200kg/m3, 
6 - zateplení stěny navazuje na termoizolační obklad, 7 - kompletní fasádní 
systém, SZ - světlost zárubně, HSR - hrubý stavební rozměr, OST - rozměr ostění
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ ozub. kolo 40 x 50 90  - ** - - -  

rozMěrY stAvebnÍHo otvorU pro zÁrUbeŇ CGKp   CGKpn a nadsvětlík CGnKp

světlá šířka
zárubně

Min. tlouštka 
zdi

Šso
šířka stavebního otvoru světlá výška 

zárubně

vso
výška stavebního otvoru světlost 

nadsvětlíku

vso
výška stavebního otvoru

min. max. min. max. min. max.

800 160 960 1010 1970 2050 2075 270 2464 2489

900 160 1060 1110 1970 2050 2075 270 2464 2489

A 160 A + 160 A + 210 B B + 80 B + 105 C B+C+224 B+C+249

Model dveří KP2/2 KP2/3
odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 3

způsobilost tp dle nbÚ - -

požární odolnost EI260-C0 DP3, EW60-C0 DP3 EI260-C0 DP3, EW60-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 (42) dB* 37 (42) dB*

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 1,2 (s nadsvětlíkem 1,4) 1,2 (s nadsvětlíkem 1,4)

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 5 5

počet uzamykacích čepů 7 11

bezpečnostní zámek trojčepový trojčepový

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
se samolepícím celoobvodovým těsněním: CGKp, CGKpn
Více o bezpečnostních zárubních a stavebních otvorech najdete na str. 28-31

*standardně 37 dB, na objednávku 42 dB, ** nerezový práh je součástí zárubně

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře KP2/3, 2 - zárubeň CGKP, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 7 - aktivní uzamykací čep, 
8 - těsnění v prahu, 9 - těsnění dveří, 10 - protipožární páska, 11 - stěna, 12 - termoobložka zárubně, 13 - zateplení stěny
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Wenge
dWe 00

Bílá UNI
Uni*

Bříza světlá
bs

Javor
Jv

Hruška tmavá
Hr*

Calvados
CA

Švestka
sL

Třešeň
Ce

Třešeň morgana 
CeM

Stříbrná
st

Buk švédský
bKs

Dub sukatý
dH*

Indický eben
ie

 Možnost nalepení dekorativního rámečku v barvě dveří

* Povrchové úpravy pro venkovní stranu exteriérových dveří

Dub světlý
ds

Olše
JL

Jilm
JM

Buk figurální
bK*

Ořech lyon
oL

Javor královský
JK

Kaštan tmavý
Gt*

Dub bílý
ddb 01

Buk natural
dbK 00

Smrk
dsM 00

Dub natural
ddb 00

Buk pařený
dbK 05

Dub světlý
ddb 03

Buk tmavý
dbK 08

Dub pařený
ddb 05

Dub bělený
ddbb 00

Dub tmavý
ddb 08

Ořech 
dor 00

Třešeň natural
dCe 00

Třešeň světlá
dCe 03

Dub bělený
ddbb 00 p

 Možnost nalepení dekorativního rámečku

 Vzorky s vodorovnou (příčnou) kresbou dřeva

POZNÁMKA:
Uvedené náhledy odstínů povrchových úprav nemusí věrně zobrazovat strukturu a barevný tón skutečného provedení. 
K přesnému zobrazení struktury a barevnosti povrchů slouží reálný vzorník sestavený z desek povrchových úprav, který je 
Vám k dispozici u všech prodejců dveří SHERLOCK®.                                *(platí i pro barevnou škálu uvedenou na str. 28)

(kromě RAL 9006, RAL 9007 a perleťových barev)

Třešeň pařená
dCe 05

Ořech
dor 00 p

Třešeň tmavá
dCe 08

Wenge
dWe 00 p

Merano
Me

LAMinovAnÉ povrCHovÉ ÚprAvY

dýHovAnÉ povrCHovÉ ÚprAvY

povrCHovÉ ÚprAvY FóLie nA dveŘe K260

povrCHovÁ ÚprAvA v bArevnÉ ŠKÁLe rAL

Bílá
KW01

Třešeň
KW10

Javor
KW03

Třešeň
KW13

Javor
KW02

Třešeň
KW11

Buk
KW14

Dub 
KW08

Javor
KW04

Borovice
KW15

Ořech 
KW19

Eben
KW22

Teak
KW17

Dub
KW07

Javor
KW05

Teak
KW16
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vzorY deKorAtivnÍCH dŘevenýCH rÁMečKŮ

proFiLY LiŠt pro deKorAtivnÍ rÁMečKY

L1 L2 L3

R1

R14

R27

R40

R2

R15

R28

R41

R3

R16

R29

R42

R4

R17

R30

R43

R5

R18

R31

R44

R6

R19

R32

R45

R7

R20

R33

R47

R8

R21

R34

R48

R9

R22

R35

R49

R10

R23

R36

R50

R11

R24

R37

R12

R25

R38

R13

R26

R39
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nerezový protiplech 
vyměnitelná zámková část zárubně, 
zde typ pro standardní zámek s plo-

chou závorou pro dveře K2, BD2  
a K330/2R, se zpevněním otvorů. 

Profesionální designový prvek chránící 
lak zárubně před poškrábáním.

nerezový protiplech 
vyměnitelná zámková část zárubně, 
zde typ pro trojčepový zámek dveří 

K330/3, K330/2, se zpevněním 
otvorů. Profesionální designový  
prvek chránící lak zárubně před 
poškrábáním při zavírání dveří.

ocelový kryt chránící otvory
pro uzamykací čepy zvyšuje 
odolnost zárubně proti násilnému 
překonání z vnitřní strany zárubně

prahová spojka s prahem
a silikonovým těsněním

zámková část s vícenásobným 
zesílením proti roztržení, 

roztáhnutí nebo vypáčení uzamy-
kacích čepů ze zárubně.

zasouvací těsnění pro zvý-
šení těsnících vlastností dveřního 
uzávěru, v kombinaci s těsněním 

na dveřích maximálně omezuje 
průnik vzduchu, hluku, prachu, 
u kouřotěsných sestav i dýmu.

3d závěs pro přesné seřízení 
sestavy dveří a zárubní.

výrobní štítek informuje o 
typu a nejdůležitějších vlastnos-
tech zárubně (bezpečnostní třída, 
požární odolnost, výrobkové a 
zkušební normy, výrobní číslo)

otvory pro uzamykací čepy s 
vícenásobným zesílením proti 
roztržení, roztáhnutí nebo vypá-
čení čepu ze zárubně, chráněné 
vnitřním ocelovým krytem.

Bezpečnostní zárubně jsou vyrobené dle ČSN 74 6501. Jejich velmi praktickou výhodou je, že se nezapouští do podlahy 
a jejich instalace je tedy možná v jakékoliv fázi výstavby nebo rekonstrukce objektu. Po obvodu zárubně jsou otvory pro 
uzamykací čepy zesílené výztuhami a chráněné přivařenými kryty. U zárubně ve 4. bezpečnostní třídě jsou pouzdra čepů 
navíc zabezpečeny kaleným štítem proti sekání a odvrtání. Zárubně mají kovovou prahovou spojku, u některých typů je od-
nímatelná. Na zárubni jsou rozmístěny výztuhy pro přémé zakotvení v betonu nebo pro přivaření ke kotevním trnům. Stan-
dardní povrchovou úpravou je šedá základová barva, zárubeň je ale možné objednat i včetně vrchního laku v odstínu RAL.

Bezpečnostní zárubeň SHERLOCK®

Kromě RAL 9006, RAL 9007 a perleťových barev.   * (str. 26)

povrCHovÁ ÚprAvA v bArevnÉ ŠKÁLe rAL 

KonstrUKCe zÁrUbně Mzt6
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Schéma osazení zárubně se zasou-
vacím těsněním MZTK345 (v mm)

CG (CGK345, CG6, CG6/4, CGK45, CGK60, 2CGU, 2CGU/4, CG6A, CG6A/4, CGKP, CGKPN, CGKT345, CGT6, CGT6/4, CGTK45, CGT6A, CGT6A/4, CGU)

CU (CUK345, CU6, CU6A, CU6A/4, CU6/4, CUK45, CUK60, Z2CUU , Z2CUU/4, CUTK345, CUT6, CUT6A, CUT6A/4, CUT6/4, CUTK45, CUU)

Mz (MZK345, MZ6, MZ6/4, MZK45, MZ6A, MZ6A/4, MZTK345, MZT6, MZT6/4, MZTK45, MZT6A, MZT6A/4)

Schéma osazení zárubně se zasou-
vacím těsněním CUTK345 (v mm)

Schéma osazení zárubně se zasou-
vacím těsněním CGTK345 (v mm)

Schéma osazení zárubně CG
při jiném tvaru ostění

Schéma osazení zárubně CU
při jiných tvarech ostění

Profil zárubně CG (v mm)

Profil zárubně CU (v mm)

Profil zárubně MZ (v mm)

Profil zárubně s těsněním CGT (v mm)

Profil zárubně s těsněním CUT (v mm)

Profil zárubně s těsněním MZT (v mm)

LEGENDA:
1 - zárubeň, 2 - beton 1200±613kg/m3, 3 - stěna 630±200kg/m3,
4 - omítka, SZ - světlost zárubně, HSR - hrubý stavební rozměr, OST - rozměr ostění

* 34,5 mm pre CU6, CU6A, CU6A/4, 
   CU6/4, CUT6, CUT6A/4, CUT6/4, Z2CUU/4

Modely zárubní

Zárubně MZ jsou vysoce 
variabilní, přizpůsobují se 
snadno různé šířce ostění, 
dostatečně široký límec 
snadno překrývá téměř 
všechny zednické zásahy.

Rozsah nastavení zárubně 
podle šíře ostění je u zárub-
ní Mz (bez těsnění) buďto 
75-125 nebo 125-175 mm. 

Rozsah nastavení u zárubní 
Mzt (s těsněním) je buďto  
95-125 nebo 125-175 mm.
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rozMěrY stAvebnÍHo otvorU pro zÁrUbně

Zárubeň Stavební otvor

světlá šířka 
v mm

světlá výška 
v mm

světlá šířka 
v mm

světlá výška 
v mm

800 1970 900 2050

900 1970 1000 2050

A B A+100 B+80

A, B = atypický rozměr

pŘeHLed KoMpAtibiLitY zÁrUbnÍ A dveŘÍ

Model dveří
bezpečnostní zárubeň práh

bez těsnění s těsněním nerezový Kovový
v ods. dřeva dřevěný padací

K330/2R CGK345, MZK345, CUK345 CGTK345, MZTK345, CUTK345    

K330/2 CGK345, MZK345, CUK345 CGTK345, MZTK345, CUTK345    

K330/3 CGK345, MZK345, CUK345 CGTK345, MZTK345, CUTK345    

K2/3 CGK345, MZK345, CUK345 CGTK345, MZTK345, CUTK345    

F6/3 CU6, CG6, MZ6, CU6/4, 
CG6/4, MZ6/4

CUT6, CGT6, MZT6, CUT6/4, 
CGT6/4, MZT6/4 - -  

F6/4, F6/4V CU6/4, CG6/4, MZ6/4 CUT6/4, CGT6/4, MZT6/4 - -  

F6/4N, F6/4NV CU6/4, CG6/4, MZ6/4 CUT6/4, CGT6/4, MZT6/4 - -  

K245/2R CGU, CUU CGTU, CUTU  *  

K245/2R S - CUTK45, CGTK45  *  

K245/2 CGU, CUU CGTU, CUTU  *  

K245/2 S - CUK45, CGK45  *  

K245/3 CGU, CUU CGUT, CUUT  *  

K245/3 S - CUK45, CGK45  *  

K260/2 CUK60, CGK60 -  * - 

K260/2 S CUK60S, CGK60S -  * - 

K260/3 CUK60, CGK60 -  * - 

K260/3 S CUK60S, CGK60S -  * - 

BD2/3 CGK345, MZK345, CUK345 CGTK345, MZTK345, CUTK345    -

D2F5/2, D2F5/2V Z2CGU, Z2CUU - - -  

D2F5/3, D2F5/3V Z2CGU, Z2CUU - - -  

D2F5/4, D2F5/4V Z2CGU/4, Z2CUU/4 - - -  

F6/2A CG6A, MZ6A CGT6A, MZT6A - -  

F6/3A CG6A, MZ6A CGT6A, MZT6A - -  

F6/4A, F6/4AV CG6A/4, MZ6A/4 CGT6A/4, MZT6A/4 - -  

KP2/2 - CGKP, CGKPN  - - -

KP2/3 - CGKP, CGKPN  - - -

* na objednávku, je nutné kontaktovat prodejce SHERLOCK®

Rozměry stavebního otvoru pro exteriérové zárubně dveří KP2 jsou na str. 25
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bezpečnostní zámkové vložky s odolností proti odvr-
tání, vyhmatání, proti nedestruktivní dynamické metodě.  
V nabídce jsou i bezpečnostní vložky s chráněným profilem 
klíče SHERLOCK®. 

bezpečnostní kování  chrání bezpečnostní vložku proti
vytrhnutí a rozlomení, kování s překrytem lépe chrání vlož-
ku proti odvrtání. V nabídce je štítové i rozetové kovaní.
 

panoramatické kukátko vytváří širokouhlý obraz prosto-
ru na druhé straně dveří, zorný úhel pohledu je úplný, t.j. 
180 stupňů. 

samozavírač zabezpečuje po otevření dveří jejich
opětovné samočinné zavření.

bezpečnostní řetízek zabezpečuje pootevření
dveří bez možnosti nepovoleného vstupu osob.

Dveře SHERLOCK® je možné konstrukčně připravit na insta-
laci elektronicky ovládaných elektromechanických doplňků, 
které umožňují zapojení uzávěry do systémů elektronické 
kontroly vstupu (EKV) a systémů elektrické zabezpečovací 
signalizace (EZS). Po identifikaci osoby u terminálu (čipovou 
kartou, kódem či biometrickým údajem) a oveření přístu-
pových práv systémem je vydán el. povel k otevření dveří.

elektromotorická cylindrická vložka umožňuje samo-
činné  odemknutí uzamykacího mechanizmu dveří po identi-
fikaci osoby u terminálu a po povolení systémem EKV.
Často se montuje do dveří v kombinaci s detektory otevření, 
zavření, zamknutí a se samozavíračem dveří.

elektrický otvírač (vrátný) umožňuje odblokování střelky 
dveří na základě identifikace osoby u terminálu a po povole-
ní systémem EKV (příp. po odblokování tlačítkem obsluhy). 
Montuje se do zárubně se speciálním zapadacím plechem.

detektor zamknutí dveří umožňuje systémům EKV a EZS 
detekci stavu zamknutí a odemknutí dveří pomocí elektrome-
chanického spínače. Montuje se do zárubně.

detektor otevření a zavření dveří umožňuje systémům 
EKV a EZS detekci stavu otevření a zavření dveří a vydání 
následného povelu, např. uzamknutí dveří pomocí elektro-
motorické vložky a pod.. Montuje se do dveří i do zárubně.

Dveřní doplňky jsou k dispozici v různých povrchových úpra-
vách, úplnou nabídku doplňků a informací o vhodnosti použití s 
dveřmi SHERLOCK® Vám poskytne Váš prodejce SHERLOCK®.
Více na www.sherlock.cz

 

pAdACÍ prÁH

Padací práh slouží k utěsnění bezbariérových vstupů, splňuje 
požadavky na protihlukovou neprůzvučnost, požární odolnost 
a kouřotěsnost. Vnitřní mechanizmus umožňuje použití u jaké-
hokoliv sklonu podlahy. Spustí se, když se aktivační šroub opře 
o zárubeň na zavěsové straně. Velikost drážky podle požadav-
ků. Dodává se spolu s přechodovou lištou.

Kovový prÁH v odstÍnU dŘevA
nerezový prÁH

Kovový práh se speciální prahovou spojkou a se zasou-
vacím silikonovým těsněním. Povrchová úprava v odstínu 
dřeva. 

nerezový práh se speciální prahovou spojkou a se zasou-
vacím silikonovým těsněním. Povrchová úprava - broušený 
nerez s ochrannou fólií.

751

095

693

730

076

725

308

339

749

dveŘnÍ dopLŇKY A pŘÍsLUŠenstvÍ MeCHAtroniCKÉ dopLŇKY pro eKv, ezs
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