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spoLočnosŤ s DLHoročnoU traDÍCioU prečo DVere sHerLoCK®

Spoločnosť SHERLOCK, s.r.o. je popredným výrobcom bez-
pečnostných protipožiarnych dverí a bezpečnostných protipo-
žiarnych zárubní, dodávateľom kvalitnej trezorovej techniky 
a systému hlavného a generálneho kľúča. Ročne zabezpečuje 
desťtisíce bytov a domov.

bezpečnostné DVere a zÁrUbne sHerLoCK®

majú dlhoročnú históriu. S ich výrobou sa začalo už v roku 
1988 a o 4 roky neskôr sa značka SHERLOCK® stala registro-
vanou ochrannou známkou, ktorá je dnes symbolom kvalit-
ného výrobcu špičkových bezpečnostných dverí a zárubní na 
slovenskom, českom, maďarskom a rakúskom trhu. 

trezoroVÁ teCHniKa
Spoločnosť SHERLOCK dodáva certifikované bezpečnostné 
trezory, bezpečnostné schránky, trezory na cennosti, pe-
niaze, dokumenty, dátové a zbraňové trezory, zabezpečuje 
montáž, záručný a pozáručný servis. 

sYstéM HLaVnéHo a GenerÁLneHo KĽÚča 
Spoločnosť SHERLOCK dodáva a montuje systémy EVVA  
a MUL-T-LOCK, ktoré umožňujú jedným bezpečnostným kľú-
čom uzamknúť ľubovoľný počet dverí a zároveň dávajú mož-
nosť určiť a kontrolovať osoby, ktoré môžu do jednotlivých 
objektov a miestností vstupovať.

sLUžbY:
 bezplatné poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti  
bezpečnostných dverí, bezpečnostných zárubní, trezorov, 
systému hlavného a generálneho kľúča,

 vypracovanie komplexnej cenovej ponuky,
 spolupráca priamo na mieste realizácie stavby a to  
od zamerania stavebných otvorov cez dodávku a montáž  
až po odovzdanie hotovej zákazky,

 špecializované konštrukčné riešenia pre stavebný sektor 
(napr. použitie stavebnej prahovej spojky)

 univerzálna zárubňa umožňujúca dodatočné objednanie 
dverí vo vyššom modelovom rade

 zabezpečenie kompletného záručného a pozáručného ser-
visu,

 množstvo iných doplnkových služieb,
 vlastné vývojové oddelenie umožňuje pružne reagovať  
na vaše individuálne požiadavky.

bezpečnosŤ
 uzamykací mechanizmus s istiacimi bodmi je pozváraný  
k oceľovej konštrukcii a vytvárajú jeden nerozoberateľný 
celok,

 odolnosť proti vlámaniu podľa STN P ENV 1627,
 protipožiarna úprava v cene dverí,
 protihlukový uzáver min. 37dB v cene dverí.

KVaLita
 záruka na uzamykací mechanizmus 6 až 10 rokov,
 slovenský výrobca s dlhoročnou tradíciou,
 certifikát kvality ISO 9001:2000 na vývoj, výrobu predaj, 
montáž a servis bezpečnostných dverí a zárubní, predaj  
a servis trezorov.

proFesionaLita
 najširšia predajná a servisná sieť,
 non stop servis,
 bezplatná obhliadka a poradenstvo.

FLeXibiLita
 možnosť atypických rozmerov dverí a zárubní,
 možnosť nastavenia polohy panoramatického priezorníka
 možnosť dvere dodatočne skrátiť (vybrané modely) pri 
zvýšenej alebo nerovnej podlahe,

 široký výber a kombinovanie povrchových úprav,
 dvere do interiéru aj do exteriéru,
 možnosť úpravy dverí na elektronickú kontrolou vstupu,
 prevedenie dverí s bezpečnostným alebo bezpečnostným  
protipožiarnym sklom,

 dvere s nepriestrelnou výplňou,
 možnosť dovybavenia dverí zásuvkou, pultíkom, poštovým 
prepadom a pod.

SHERLOCK®
 ROZUMIEME BEZPEČNOSTI
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CertiFiKoVané paraMetre a KVaLita

Certifikát zhody  
o odolnosti proti 
vlámaniu
Bezpečnostné protipožiarne 
dvere SHERLOCK® majú cer-
tifikát odolnosti proti vlámaniu 
pre 2., 3. a 4. bezpečnostnú 
triedu podľa európskej normy 
STN P ENV 1627. Dvere prešli 
náročnými skúškami v akredi-
tovanej skúšobni, na základe 
ktorých im bol certifikát vy-
daný.

Certifikát nbÚ
Bezpečnostné protipožiarne 
dvere SHERLOCK® sú podľa 
certifikátu Národného bez-
pečnostného úradu spôsobi-
lé ako mechanický zábranný 
prostriedok chrániť utajo-
vané skutočnosti od stupňa 
dôverné (2 body) do stupňa 
prísne tajné (4 body).

Certifikát kvality
Spoločnosť SHERLOCK, s.r.o. 
má certifikovaný systém ma-
nažérstva kvality, ktorý spĺ-
ňa požiadavky normy ISO 
9001:2000 pre návrh a vý-
voj, výrobu, predaj, mon-
táž a servis bezpečnostných 
dverí, protipožiarnych dverí 
a zárubni.

Certifikát zhody 
o stavebnom výrobku
Bezpečnostné protipožiarne  
dvere SHERLOCK® sú vyrá-
bané v súlade zo zákonom 
o stavebných výrobkoch 
č.90/1998 Z.z. a majú platný 
Certifikát zhody o stavebnom 
výrobku. Nad rámec zákon-
ných požiadaviek na stavby, 
Certifikát zhody o stavebnom 
výrobku potvrdzuje aj odol-
nosť dverí proti vlámaniu.

Licencia na prevádzkova-
nie technickej služby
V súlade so zákonom o súkrom-
nej bezpečnosti č.473/2005 
Z.z. príslušné krajské riaditeľ-
stvo policajného zboru SR vy-
dalo spoločnosti SHERLOCK® 
a osobitne všetkým jej ob-
chodným zástupcom Licenciu 
na prevádzkovanie technickej 
služby, ktorá oprávňuje k vý-
voju, výrobe, predaju, projek-
tovaniu, montáži, údržbe, re-
vízii a oprave zabezpečovacích 
systémov a zariadení. Zároveň 
garantuje bezúhonnosť a spo-
ľahlivosť zamestnancov.

Certifikáty
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Oceľová platňa
predná

Oceľová platňa
zadná

Oceľové výstuhy
zvislé

Oceľové výstuhy
vodorovné

Tepelno-zvukovo-izolačná 
protipožiarna výplň

Dvere
 MODEL F6/4

aktívne istiace body zdvo-
jené, navarené k rozvorovému 

mechanizmu znásobujú bezpečnosť 
a odolnosť dverí voči ich vysadeniu 
zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo 

zárubne, ovládajú sa zámkom.

Špeciálny trojbodový zámok 
ovláda celý rozvorový mechanizmus, 
je chránený krytom a štítom zámku 

proti odvŕtaniu, sekaniu, páčeniu pre 
zabezpečenie vysokej odolnosti voči 

prekonaniu.

Chránený profil kľúča 
sHerLoCK® zaručuje vysokú 

bezpečnosť pri výrobe kópií kľúčov. 
Duplikát kľúča vyrobí len spoločnosť 

SHERLOCK a jej vybraní obchodní 
partneri na základe ochrannej bez-

pečnostnej karty.

protipožiarna páska pri požiari 
zväčší svoj objem a zamedzí prieni-

ku dymu a plameňov.

Drevený vlys v spodnej časti 
dverí umožňuje v budúcnosti dvere 
skrátiť až o 3cm a prispôsobiť ich 
zvýšenej podlahe.

pasívne istiace body zdvo-
jené, pevne uchytené k oceľovej 
konštrukcii znásobujú bezpečnosť 
a odolnosť dverí voči ich vysadeniu 
zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo 
zárubne.

Výrobný štítok obsahuje in-
formácie ako napr. bezpečnostnú 
triedu dverí, ich požiarnu odolnosť, 
normy podľa ktorých sú vyrobené a 
skúšané a pod.

3D záves pre dosiahnutie  
presnosti osadenia dverí.

KonŠtrUKCia DVerÍ sHerLoCK®

 zváraná oceľová dvojplášťová konštrukcia s vodorovný-
mi a zvislými oceľovými výstuhami z profilového plechu 
tvaru U s tepelno-zvukovo-izolačnou a protipožiarnou 
výplňou,

 zámková strana dverí je po celej výške zosilnená oceľovou 
výstuhou OMEgA,

 hmotnosť dverí až do 90 kg podľa modelu a veľkosti dve-
rí,

 špeciálne zosilnené miesta istiacich bodov na závesovej 
strane,

 vďaka konštrukcii dverí bez istiaceho bodu do podlahy sú 
eliminované možné problémy pri uzamykaní a je možné 
dvere skrátiť (drevený vlys).

UzaMYKaCÍ MeCHanizMUs

 špeciálne vyvinutý rozvorový mechanizmus pozváraný do 
oceľovej konštrukcie tvorí nerozoberateľný celok, chráne-
ný kovovými krytmi, znásobuje bezpečnosť dverí,

 je ovládaný špeciálnym trojbodovým celokovovým zám-
kom, ktorý je v konštrukcii dverí chránený špeciálnym 
krytom zabezpečujúcim vysokú odolnosť voči páčeniu  
a prekonaniu.
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Model dverí
odolnosť 

proti vlámaniu 
stn p enV 1627 

počet
istiacich
bodov

stupeň
utajenia
nbÚ sr

požiarna odolnosť

exponované 
zo strany závesov
stn en 13501-2

exponované 
zo strany bez závesov

stn en 13501-2

Druh konštrukčného prvku
stn en 13501-1

Do interiérU

praKtiK pLUs

K330/2r trieda 2 5 2 body (D) EI230; EW 30 EI245; EW 30 D3

K330/2  trieda 2 7 2 body (D) EI230; EW 30 EI245; EW 30 D3

K330/3  trieda 3 13 3 body (T) EI230; EW 30 EI245; EW 30 D3

praKtiK

K2/3  trieda 3 8  3 body (T) EI230; EW 30 EI245; EW 30 D3

eXCeLent

F6/3  trieda 3 21 3 body (T) EI230; EW 30 EI230; EW 45 D3

F6/4, F6/4V  trieda 4 21 4 body (PT) EI230; EW 30 EI230; EW 45 D3

F6/4n, F6/4nV  trieda 4 21 - EI230; EW 30 EI230; EW 45 D3

ŠpeCiÁL

K245/2r trieda 2 5 2 body (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 D3

K245/2r s trieda 2 5 2 body (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 D3

K245/2  trieda 2 7 2 body (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 D3

K245/2s  trieda 2 7 2 body (D) EI245; EW 45 EI260 EW 60 D3

K245/3  trieda 3 8 3 body (T) EI245; EW 45 EI260 EW 60 D3

K245/3 s  trieda 3 8 3 body (T) EI245; EW 45 EI260 EW 60 D3

K260/2  trieda 2 5 - EI260; EW 60 EI260 EW 60 D1

K260/2 s  trieda 2 5 - EI260; EW 60 EI260 EW 60 D1

K260/3  trieda 3 7 - EI260; EW 60 EI260 EW 60 D1

K260/3 s  trieda 3 7 - EI260; EW 60 EI260 EW 60 D1

basiC

bD2/3  trieda 3 8 - - - -

DVoJKrÍDLoVé

D2F5/2, D2F5/2V  trieda 2 12 2 body (D) EI230; EW 45 EI230; EW 30 D3

D2F5/3, D2F5/3V  trieda 3 21 3 body (T) EI230; EW 45 EI230; EW 30 D3

D2F5/4, D2F5/4V  trieda 4 21 4 body (PT) EI230; EW 45 EI230; EW 30 D3

eLeKtroniK

F6/2a  trieda 2 3 2 body (D) EI230; EW 30 EI230; EW 45 D3

F6/3a  trieda 3 10 3 body (T) EI230; EW 30 EI230; EW 45 D3

F6/4a, F6/4aV  trieda 4 17 4 body (PT) EI230; EW 30 EI230; EW 45 D3

Do eXteriérU

eXteriér

Kp2/2  trieda 2 7 - EI260; EW 60 EI260; EW 60 D3

Kp2/3  trieda 3 11 - EI260; EW 60 EI260; EW 60 D3

Prehľad modelov
      bezpečnostných dverí

*  štandardne 2,6; na požiadanie 2
** štandardne 37dB, na požiadanie 42dB

***  1,2; v prevedení s nadsvetlíkom 1,4
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Vzduchová 
neprie-

zvučnosť rW
stn en 

iso 717-1

súčiniteľ 
prechodu 
tepla Ud

stn 74 6481
Wm-2k-1

životnosť 
samo-

uzatvárania 
stn en 14600

odolnosť proti 
opak. otváraniu 

a zatváraniu 
stn12400

(stn12217)

Dymo-
tesnosť
stn en 
13501-2

Vodo-
tesnosť
stn en 
12208

odolnosť 
proti zaťaženiu 

vetrom
stn en 
12210

prievzdušnosť
stn en 12207

strana 
v katalógu

37 dB 2,6 (2)* C0 5 (3) - - - - 8-9

37 dB 2,6 (2)* C0 5 (3) - - - - 8-9

37 dB 2,6 (2)* C0 5 (3) - - - - 8-9

37 dB 2,6 (2)* C0 5 - - - - 10-11

37 dB 2,6 C0 4 - - - - 12-13

37 dB 2,6 C0 4 - - - - 12-13

37 dB 2,6 C0 4 - - - - 12-13

37 dB 2,6 (2)* C0 5 - - - - 14-15

37 dB 2,6 (2)* C0 5 Sm/Sa - - - 14-15

37 dB 2,6 (2)* C0 5 - - - - 14-15

37 dB 2,6 (2)* C0 5 Sm/Sa - - - 14-15

37 dB 2,6 (2)* C0 5 - - - - 14-15

37 dB 2,6 (2)* C0 5 Sm/Sa - - - 14-15

37 dB (42dB)** 1,7 C0 5 - - - - 16-17

37 dB (42dB)** 1,7 C0 5 Sm/Sa - - - 16-17

37 dB (42dB)** 1,7 C0 5 - - - - 16-17

37 dB (42dB)** 1,7 C0 5 Sm/Sa - - - 16-17

- - - - - - - - 18-19

39 dB 3 C0 4 - - - - 20-21

39 dB 3 C0 4 - - - - 20-21

39 dB 3 C0 4 - - - - 20-21

37 dB 2,6 C0 4 - - - - 22-23

37 dB 2,6 C0 4 - - - - 22-23

37 dB 2,6 C0 4 - - - - 22-23

37 dB (42dB)** 1,2 (1,4)*** C0 5 - trieda E750 trieda C4 trieda 3 24-25

37 dB (42dB)** 1,2 (1,4)*** C0 5 - trieda E750 trieda C4 trieda 3 24-25
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Praktik plus
modelový rad K330

Bezpečnostné protipožiarne dvere K330 sú certifikované 
v 2. alebo 3. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627  
z hľadiska odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných 
priestorov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové 
dvere otváracie“. Sú požiarny uzáver s požiarnou odolnos-
ťou EI2 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 a EI2 45-C0 D3, EW 30-C0 
D3 so závesmi na neohrievanej strane. Sú vhodné do pre-
chodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch 
nadzemných podlaží bytových ako aj nebytových budov od-
deľujúci priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami  
a v obvodových stenách nadzemných podlaží budov. Výro-
bok nie je možné použiť ako únikové dvere a dvere úniko-
vých východov. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 
37 dB sú vhodné pre všetky kategórie dverí podľa STN 74 
6481:2000.

Sú vybavené bezpečnostným trojbodovým zámkom (okrem 
K330/2R), ktorý je chránený krytom a štítom proti odvŕta-
niu. Zo zámkovej strany dverí sa vysúvajú aktívne istiace 
body, na závesovej strane dverí sú umiestnené 4 pasívne 
istiace body a 3 pevné závesy. Z bezpečnostného hľadiska 
sa vyrábajú s otváraním DNU aj VON z chráneného priestoru 
bez konštrukčných zmien. 

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie. Sú celoo-
ceľovej konštrukcie v prevedení D3, povrchovo upravené la-
minovanou alebo dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby  
v odtieňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a per-
leťových farieb). K330/3 majú naviac kovovú polodrážku ole-
penú hraňovacou páskou v dizajne dverí. Ostatné modely majú 
polodrážku striekanú hnedou farbou, pri bielych dverách bie-
lou. Dvere je možné dodatočne skracovať o 30 mm. 

Modelové rady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS majú vy-
vinutú špeciálnu univerzálnu zárubňu, ktorú je možné po-
užiť na všetky typy dverí týchto modelových radov. Vďaka 
univerzálnej zárubni si môže zákazník kedykoľvek vymeniť 
bezpečnostné dvere za vyšší model.

32

54 K330/3 K330/2 K330/2r

1) K330/3 v laminovanej povrchovej úprave buk figurálny
2) Bezpečnostný trojbodový zámok vo dverách K330/3, zdvojené ak-

tívne istiace body a tesnenie ako súčasť dverí, olepená polodrážka 
ohraňovacou páskou vo farbe dverí

3) Bezpečnostný trojbodový zámok vo dverách K330/2, tesnenie ako 
súčasť dverí, striekaná polodrážka bielej farby

4) Bezpečnostný zámok s plochou závorou vo dverách K330/2R, tes-
nenie ako súčasť dverí, striekaná polodrážka hnedej farby

5) Pevný záves dverí, pasívny istiaci bod, protipožiarna páska a tesnenie

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

1
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

Model dverí K330/2R K330/2 K330/3

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 2 2 3

stupeň utajenia nbÚ sr 2 body (dôverné) 2 body (dôverné) 3 body (tajné)

požiarna odolnosť EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 dB 37 dB 37 dB

súčiniteľ prechodu tepla Ud(Wm-2K-1) 2,6 (2)* 2,6 (2)* 2,6 (2)*

odolnosť proti opakovanému 
zatváraniu a otváraniu krídla

STN EN 12400         5 5 5
STN EN 12217         3 3 3

počet istiacich bodov 5 7 13

bezpečnostný zámok s plochou závorou trojbodový trojbodový

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 30 x 45 90        

VON palec 30 x 50 90        

Kompatibilné bezpečnostné zárubne 
bez tesnenia: CgK345, MZK345, CUK345
s tesnenim: CgTK345, MZTK345, CUTK345
* Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere K330/3, 2 - zárubňa CgK345, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah nerez, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie dverí, 9 - tesnenie v prahu, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena

* na požiadanie, je potrebné kontaktovať predajcu SHERLOCK®

22

10

6
29

,549
,4

77
5

77
5

19
5

850

19
85

5 5

19
70

10
51

1

1

5

6

4

4

2

3

3

2

5

7

9

11

11

8
10

10,5

15
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Praktik
modelový rad K2

Bezpečnostné protipožiarne dvere K2 sú certifikované  
v bezpečnostnej triede 3 podľa STN P ENV 1627 z hľadiska 
odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných priesto-
rov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dvere 
otváracie“. Dvere K2 sú požiarny uzáver s požiarnou odol-
nosťou EI2 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 a EI2 45-C0 D3, EW 30-
C0 D3 so závesmi na neohrievanej strane. Sú vhodné do pre-
chodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch 
bytových ako aj nebytových budov, oddeľujúcich priestory  
s rozdielnymi klimatickými podmienkami s rozdielom teplôt 
vzduchu nad 10 K podľa STN 73 0540-2:2002 a v obvodo-
vých stenách budov. Z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla 
sú vhodné aj do obvodových stien budov pre všetky kategó-
rie použitia okrem novostavieb bytových budov. Z hľadiska 
vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 dB sú vhodné pre všet-
ky kategórie dverí podľa STN 74 6481:2000.

Sú vybavené bezpečnostným  zámkom s plochou závorou, 
ktorý je chránený krytom a štítom proti odvŕtaniu. Zo zám-
kovej strany a nadpražia dverí sa vysúvajú 4 aktívne istiace 
body, na závesovej strane dverí sú umiestnené 4 pasívne 
istiace body a 3 pevné závesy. Vyrábajú sa s otváraním DNU 
aj VON z chráneného priestoru bez konštrukčných zmien.

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie. Sú celo-
oceľovej konštrukcie v prevedení D3, povrchovo upravené 
laminovanou alebo dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby  
v odtieňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007  
a perleťových farieb). Kovová polodrážka je striekaná štan-
dardne hnedou, pri bielych dverách bielou farbou. Dvere je 
možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Modelové rady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS majú vy-
vinutú špeciálnu univerzálnu zárubňu, ktorú je možné po-
užiť na všetky typy dverí týchto modelových radov. Vďaka 
univerzálnej zárubni si môže zákazník kedykoľvek vymeniť 
bezpečnostné dvere za vyšší model.

K2/3

2 1) K2/3 v laminovanej povrchovej úprave svetlý dub
2) Bezpečnostný zámok s plochou závorou, aktívny istiaci bod
3) Aktívny istiaci bod a tesnenie ako súčasť dverí, striekaná polodráž-

ka hnedej farby

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

1

3
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

Model dverí K2/3

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 3

stupeň utajenia nbÚ sr 3body (tajné)

požiarna odolnosť EI230-C0 D3, EW30-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 dB

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 2,6 (2)*

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 5

počet istiacich bodov 8

bezpečnostný zámok s plochou závorou

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 30 x 45 90        

VON palec 30 x 50 90        

Kompatibilné bezpečnostné zárubne
bez tesnenia: CgK345, MZK345, CUK345
s tesnenim: CgTK345, MZTK345, CUTK345
*Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere K2/3, 2 - zárubňa CgK345, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah nerez, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie dverí, 9 - tesnenie v prahu, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena

* na požiadanie, je potrebné kontaktovať predajcu SHERLOCK®

22

10
6

29
,549

,4

77
5

77
5

19
5

850

19
85

5 5

19
70

10
51

1

1

5

6

4

4

2

3

3

2

5

10
8

7

9

11

11

10,5

15
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Excelent
modelový rad F6

Bezpečnostné protipožiarne dvere F6 sú certifikované v 3. alebo 
4. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627 z hľadiska odol-
nosti proti násilnému vniknutiu do stavebných priestorov budov. 
Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dvere otváracie“. Sú 
stavebný požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou EI2 30- C0 D3, 
EW 30-C0 D3. Sú vhodné do prechodových stavebných otvorov 
vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov, 
oddeľujúcich priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami s 
rozdielom teplôt vzduchu nad 10 K podľa STN 73 0540-2: 2002. 
Z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla sú vhodné aj do obvodových 
stien budov pre všetky kategórie použitia okrem novostavieb by-
tových budov. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 dB 
sú vhodné pre všetky kategórie dverí podľa STN 74 6481: 2000.

Sú vybavené bezpečnostným trojbodovým zámkom, ktorý je 
chránený krytom zámku, v 4. bezpečnostnej triede je chráne-
ný oceľovým štítom proti odvŕtaniu, sekaniu a páčeniu. Súčasťou 
dverí je až 21 istiacich bodov. Zo zámkovej strany dverí a z nad-
pražia sa vysúvajú zdvojené aktívne istiace body, na závesovej 
strane dverí je umiestnených 8 pasívnych istiacich bodov a 3 ks 
nastavovacích 3D závesov. K dispozícii je aj prevedenie s dvojo-
kruhovým uzamykaním, kde 7 istiacich bodov ovláda jeden kľúč 
a ďalších 6 bodov druhý, tzv. trezorový kľúč. Označenie týchto 
dverí je F6/4 NUCLEO.

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a kovová polodrážka ole-
pená hraňovacou páskou v dizajne dverí. Sú celooceľovej kon-
štrukcie v prevedení D3, povrchovo upravené laminovanou alebo 
dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stup-
nice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a perleťových farieb). Dvere je 
možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Dvere F6 v bezpečnostnej triede 3 vyhovujú súčasne k otváraniu 
do chráneného a von z chráneného priestoru. Dvere v bezpeč-
nostnej triede 4 otváravé von z chráneného priestoru majú kon-
štrukčnú úpravu a v názve sa označujú písmenom V.

32

4 F6/4 nUCLeo F6/4 F6/3

1) F6/3 s kombinovanou povrchovou úpravou dyha 
 priečna orech/dub bielený 
2) Trojbodový bezpečnostný zámok 
3) Aktívne zdvojené istiace body, polodrážka vo farbe širšej strany dverí
4) Nastavovací 3D záves, dvojitý pasívny istiaci bod, protipožiarna 

páska

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

1
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

Model dverí F6/3 F6/4
F6/4V

F6/4 NUCLEO
F6/4 NUCLEO V

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 3 4 4

stupeň utajenia nbÚ sr  3body (tajné) 4body (prísne tajné) -

požiarna odolnosť EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 dB 37 dB 37 dB

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 2,6 2,6 2,6

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 4 4 4

počet istiacich bodov 21 21 21

bezpečnostný zámok trojbodový trojbodový trojbodový

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU koliesko 30 x 45 90  - -     

VON koliesko 30 x 50 90  - -     

Kompatibilné bezpečnostné zárubne
bez tesnenia: CU6, Cg6, MZ6, CU6/4, Cg6/4, MZ6/4
s tesnenim: CUT6, CgT6, MZT6, CUT6/4, CgT6/4, MZT6/4
*Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere F6/4, 2 - zárubňa Cg6, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah drevený, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie v prahu, 9 - protipožiarna páska, 10 - stena

850

19
85

10
75

3

77
5
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5
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2
2
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2

1
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8
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5
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Špeciál
modelový rad K245

Bezpečnostné protipožiarne dvere K245 sú certifikované 
v 2. alebo 3. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627  
z hľadiska odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných 
priestorov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové 
dvere otváracie“. Sú stavebný požiarny uzáver s požiarnou 
odolnosťou EI2 45-C0 D3, EW 45-C0 D3 a EI260-C0 D3, EW 
60-C0 D3 so závesmi na neohrievanej strane (pri dymotes-
nej úprave Sm-C0 D3, Sa-C0 D3). Sú vhodné do prechodových 
stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových ako 
aj nebytových budov, oddeľujúcich priestory s rozdielnymi 
klimatickými podmienkami s rozdielom teplôt vzduchu nad 
10 K podľa STN 73 0540-2: 2002. Z hľadiska súčiniteľa pre-
chodu tepla sú vhodné aj do obvodových stien budov pre 
všetky kategórie použitia okrem novostavieb bytových bu-
dov. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 dB sú 
vhodné pre všetky kategórie dverí podľa STN 74 6481: 2000.

Sú vybavené bezpečnostným zámkom s plochou závorou, 
ktorý je chránený krytom a štítom zámku proti odvŕtaniu. 
Zo zámkovej strany dverí sa vysúvajú aktívne istiace body, 
na závesovej strane dverí sú umiestnené 4 pasívne istiace 
body a 3 ks nastavovacích 3D závesov. Vyrábajú sa s otvára-
ním DNU aj VON z chráneného priestoru bez konštrukčných 
zmien. 

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie. Pri dy-
motesnom prevedení je tesnenie súčasťou zárubne a nie je 
aplikované na dvernom krídle. Sú celooceľovej konštrukcie 
v prevedení D3, povrchovo upravené laminovanou alebo dy-
hovanou MDF alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa 
stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a perleťových farieb). 
Polodrážka je striekaná hnedou pri bielych dverách bielou 
farbou. Dvere je možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Dvere K245 je možné vyrobiť s dymotesnou úpravou s dy-
motesnosťou Sa (prienik teplého vzduchu) a Sm (prienik 
studeného vzduchu). Takéto dvere majú v typovom označení 
písmeno „S“ napr. K245/3S.

32 1) K245/3 v laminovanej povrchovej úprave čerešňa 
2) Bezpečnostný zámok s plochou závorou, aktívny istiaci bod, 
 tesnenie ako súčasť dverí
3) Nastavovací 3D záves dverí, pasívny istiaci bod a protipožiarna 

páska 

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

1

K245/2 K245/2r K245/3
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 30 x 45 90    *    
DNU

Dymotes. palec 30 x 40 90    *    

VON palec 30 x 50 90    *    
VON

Dymotes. palec 30 x 45 90    *    

Model dverí K245/2R
K245/2RS

K245/2
K245/2S

K245/3
K245/3S

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 2 2 3

stupeň utajenia nbÚ sr 2body (dôverné) 2body (dôverné) 3body (tajné)

požiarna odolnosť EI245-C0 D3, EW45-C0 D3 EI245-C0 D3, EW45-C0 D3 EI245-C0 D3, EW45-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 dB 37 dB 37 dB

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 2,6 (2)* 2,6 (2)* 2,6 (2)*

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 5 5 5

počet istiacich bodov 5 7 8

bezpečnostný zámok s plochou závorou s plochou závorou s plochou závorou

Kompatibilné bezpečnostné zárubne
Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch 
nájdete na str 28-31

Nedymotesné: - bez tesnenia: CUU, CgU
  - s tesnením: CUUT, CgUT
Dymotesné s nalepeným tesnením: CUK45, CgK45

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere K245/3, 2 - zárubňa CgU, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah nerez, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie dverí, 9 - tesnenie v prahu, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena

* na požiadanie, je potrebné kontaktovať predajcu SHERLOCK®
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Špeciál
modelový rad K260

Bezpečnostné protipožiarne dvere K260 sú certifikované 
v 2. alebo 3. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627  
z hľadiska odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných 
priestorov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovo-
vé dvere otváracie“. Sú stavebný požiarny uzáver s požiar-
nou odolnosťou EI2 60-C0 D1, EW 60-C0 D1 (pri dymotes-
nej úprave EI2 60-C0 Sm/Sa D1, EW 60-C0 Sm/ Sa D1). Sú 
vhodné do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných 
priestoroch bytových ako aj nebytových budov, oddeľujúcich 
priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami s rozdie-
lom teplôt vzduchu nad 10 K podľa STN 73 0540-2: 2002.  
Z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla sú vhodné aj do obvo-
dových stien budov pre všetky kategórie použitia. Z hľadiska 
vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 resp. 42 dB sú vhodné 
pre všetky kategórie dverí podľa STN 74 6481: 2000.

Sú vybavené bezpečnostným zámkom s plochou závorou, 
ktorý je chránený krytom. Zo zámkovej strany dverí sa vy-
súvajú aktívne istiace body, na závesovej strane dverí sú 
umiestnené 4 pasívne istiace body a 4 ks pevných závesov, 
vrchný záves je zdvojený. Vyrábajú sa s otváraním DNU aj 
VON z chráneného priestoru bez konštrukčných zmien. 

Súčasťou dverí je protipožiarna páska zapustená v polodráž-
ke dverí a celoobvodové tesnenie. Povrchová úprava dverí 
je možná buď nástrekom farby v odtieňoch podľa stupni-
ce RAL (okrem RAL 9006, 9007 a perleťových farieb) alebo 
olepením špeciálnou fóliou v dizajne dreva (vzorkovník na 
str.26). Dvere nie je možné dodatočne skracovať a lepiť na 
ne okrasný rámik.

Dvere K260 je možné vyrobiť s dymotesnou úpravou s dy-
motesnosťou Sa (prienik tepléhu vzduchu) a Sm (prienik 
studeného vzduchu). Takéto dvere majú v typovom označení 
písmeno „S“ napr. K260/3S.

K260/3 K260/2

32
1) K260/3 v povrchovej úprave s fóliou v dizajne dreva
2) Bezpečnostný zámok s plochou závorou, aktívne istiace body  

a celoobvodové tesnenie ako súčasť dverí. Polodrážka vo farbe dverí.
3) Pevný zdvojený záves, pasívny istiaci bod a protipožiarna páska 

zapustená v polodrážke 

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

1
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

Model dverí K260/2
K260/2S

K260/3
K260/3S

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 2 3

stupeň utajenia nbÚ sr - -

požiarna odolnosť EI260-C0 D1, EW60-C0 D1 EI260-C0 D1, EW60-C0 D1

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 dB (42 dB)* 37 dB (42 dB)*

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 1,7 1,7

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 5 5

počet istiacich bodov 5 7

bezpečnostný zámok s plochou závorou s plochou závorou

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 40 x 45 90    * -   

VON palec 40 x 45 90    * -   

Kompatibilné bezpečnostné zárubne
Nedymotesné: CUK60, CgK60
Dymotesné: CgK60S, CUK60S
*Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch 
nájdete na str 28-31

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere K260/3, 2 - zárubňa CgK60, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah nerez, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie dverí, 9 - tesnenie v prahu, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena

* na požiadanie, je potrebné kontaktovať predajcu SHERLOCK®
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Basic
modelový rad BD2

Bezpečnostné dvere BD2 sú certifikované v bezpečnostnej 
triede 3. podľa STN P ENV 1627 z hľadiska odolnosti proti ná-
silnému vniknutiu do stavebných priestorov budov. Vyrábajú 
sa podľa „STN 74 6550 Kovové dvere otváracie“. Dvere BD2 
ako stavebný uzáver bez certifikovanej požiarnej odolnosti 
sú vhodné do vnútorných priestorov budov, oddeľujúcich len 
priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. 

Dvere BD2 sú vybavené bezpečnostným zámkom s plochou 
závorou, ktorý je chránený krytom a štítom proti odvŕtaniu. 
Zo zámkovej strany a nadpražia dverí sa vysúvajú 4 aktívne 
istiace body, na závesovej strane dverí sú umiestnené 4 pa-
sívne istiace body a 3 ks pevných závesov.

Dvere BD2 sú celooceľovej konštrukcie, povrchovo upravené 
laminovanou alebo dyhovanou MDF, alebo s nástrekom far-
by v odtieňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007  
a perleťových farieb). Kovová polodrážka dverí je štandard-
ne striekaná hnedou, pri bielych dverách bielou farbou.  
Dvere je možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Dvere je možné osadiť do pôvodnej oceľovej zárubne s po-
lodrážkou a hrúbkou plechu 1,5mm s dodatočným vyvŕta-
ním otvorov pre istiace body, alebo do novej bezpečnostnej 
zárubne. Modelové rady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS 
majú vyvinutú špeciálnu univerzálnu zárubňu, ktorú je mož-
né použiť na všetky typy dverí týchto modelových radov.
Vďaka univerzálnej zárubni si môže zákazník kedykoľvek vy-
meniť bezpečnostné dvere za vyšší model.

bD2/3

2 1) BD2/3 v laminovanej povrchovej úprave slivka
2) Bezpečnostný zámok s plochou závorou, aktívny istiaci bod
3) Aktívny istiaci bod, striekaná polodrážka hnedej farby

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

1

3
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Kompatibilné príslušenstvo

Kompatibilné bezpečnostné zárubne 
bez tesnenia: CgK345, MZK345, CUK345
s tesnenim: CgTK345, MZTK345, CUTK345
Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

Vlastnosti dverí
Model dverí BD2/3

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 3

stupeň utajenia nbÚ sr -

požiarna odolnosť -

Vzduchová nepriezvučnosť rw -

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) -

počet istiacich bodov 8

bezpečnostný zámok s plochou závorou

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 30 x 35 90      -  

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere BD2/3, 2 - zárubňa CgK345, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah nerez, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie dverí, 9 - tesnenie v prahu, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena

22

10
9

26

38
,2

77
5

77
5

19
5
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19
85

5 5

19
70

10
51

1

1

5

6

4

4

2

3

3

2

5

10
8

7

9

11

11

10
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Dvojkrídlové
modelový rad D2F5

Bezpečnostné protipožiarne dvere D2F5 
sú certifikované v 2., 3. alebo 4. bezpeč-
nostnej triede podľa STN P ENV 1627  
z hľadiska odolnosti proti násilnému vnik-
nutiu do stavebných priestorov budov. Vy-
rábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dve-
re otváracie“. Sú stavebný požiarny uzáver  
s požiarnou odolnosťou EI2 30-C0 D3, EW 30- 
C0 D3 a zo strany závesov EW 45-C0 D3, s pa-
sívnou bezpečnosťou, so stredným stupňom 
intenzity otvárania a vysokým stupňom sta-
tického a dynamického zaťaženia. Sú vhodné 
do prechodových stavebných otvorov, v ob-
vodových stenách a vo vnútorných priesto-
roch bytových ako aj nebytových budov. Sú 
vhodné aj do obvodových stien budov, pre 
všetky kategórie použitia okrem novostavieb 
a rekonštrukcií bytových budov.

Sú vybavené bezpečnostným zámkom s plo-
chou závorou, ktorý je chránený krytom a ští-
tom proti odvŕtaniu. Zo zámkovej strany dverí, 
z nadpražia a zo spodnej časti dverí sa vysú-
vajú aktívne istiace body, na závesovej strane 
dverí sú umiestnené aktívne a vahadlové istia-
ce body. Každé krídlo je do zárubne upevnené 
tromi kusmi nastavovacích 3D závesov. Pevné 
krídlo sa zaisťuje pomocou páky skrytej v polo-
drážke. Pri zavretých dverách je táto páka ne-
dostupná. Vyrábajú sa s otváraním DNU aj VON 
z chráneného priestoru. Dvere otváravé von  
z chráneného priestoru majú konštrukčnú úpra-
vu a v názve sa označujú písmenom V. Dvere 
je možné dodatočne skracovať o 30 mm.

Súčasťou dverí je protipožiarna páska. Sú ce-
looceľovej konštrukcie v prevedení D3, povr-
chovo upravené laminovanou alebo dyhova-
nou MDF alebo s nástrekom farby v odtieňoch 
podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 
a perleťových farieb). Polodrážka je striekaná 
hnedou pri bielych dverách bielou farbou.

32 1) D2F5/4 v laminovanej povrchovej úprave čerešňa 
2) Bezpečnostný zámok s plochou závorou, aktívne istiace body,  

striekaná polodrážka hnedej farby
3) Zapadací plech zámku a páka rozvorového mechanizmu,  

protipožiarna páska 

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod

1

D2F5/4 D2F5/3 D2F5/2
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 30x45 90  - - -    

VON palec 30x50 90  - - -    

Model dverí D2F5/2V D2F5/3V D2F5/4V

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 2 3 4

stupeň utajenia nbÚ sr 2body (dôverné) 3body (tajné) 4body (prísne tajné)

požiarna odolnosť EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 39 dB 39 dB 39 dB

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 3 3 3

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 4 4 4

počet istiacich bodov 12 21 21

bezpečnostný zámok s plochou závorou s plochou závorou s plochou závorou

Kompatibilné bezpečnostné zárubne 
bez tesnenia: Z2CgU, Z2CUU, Z2CgU/4, Z2CUU/4
Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere D2F5/4, 2 - zárubňa Z2CgU/4, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah drevený, 6 - pasívny istiaci bod, 
7 - aktívny istiaci bod, 8 - tesnenie v prahu, 9 - protipožiarna páska, 10 - stena
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Elektronik
modelový rad F6 ABLOY

Bezpečnostné protipožiarne dvere F6 ABLOY sú certifikované 
v 2., 3. alebo 4. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627 
z hľadiska odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných 
priestorov budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dve-
re otváracie“. Sú stavebný požiarny uzáver s požiarnou odol-
nosťou EI2 30-C0 D3, EW 30-C0 D3. Sú vhodné do prechodo-
vých stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových 
ako aj nebytových budov, oddeľujúcich priestory s rozdielnymi 
klimatickými podmienkami s rozdielom teplôt vzduchu nad 10 
K podľa STN 73 0540-2: 2002. Z hľadiska súčiniteľa prechodu 
tepla sú vhodné aj do obvodových stien budov, pre všetky ka-
tegórie použitia okrem novostavieb bytových budov. Z hľadiska 
vzduchovej nepriezvučnosti Rw= 37 dB sú vhodné pre všetky 
kategórie dverí podľa STN 74 6481: 2000.

Sú vhodné pre miestnosti s elektronickou kontrolou vstupu. 
Sú pripravené pre elektromechanický zámok ABLOY EL560  
a sú vybavené špeciálnym zámkom SHERLOCK® s krytom a ští-
tom proti odvŕtaniu. Elektromechanický zámok ABLOY EL560 
je samouzamykací s blokovaním vonkajšej kľučky a systémom 
antipanik z vnútornej strany dverí. Otváranie je možné rôznymi 
čítacími zariadeniami ako čipovou kartou, kódom, alebo pomo-
cou biometrie. Zo zámkovej strany dverí sa vysúvajú aktívne 
istiace body, na závesovej strane dverí sú umiestnené pasívne 
istiace body a 3 ks nastavovacích 3D závesov. Súčasťou dverí 
je protipožiarna páska. 

Sú celooceľovej konštrukcie v prevedení D3, povrchovo uprave-
né laminovanou alebo dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby 
v odtieňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a per-
leťových farieb). Polodrážka je striekaná hnedou pri bielych 
dverách bielou farbou. Dvere je možné dodatočne skraco-
vať o 30 mm. 

Dvere F6 ABLOY v bezpečnostnej triede 3 vyhovujú súčasne 
k otváraniu do chráneného a von z chráneného priestoru. Dvere 
v bezpečnostnej triede 4 otváravé von z chráneného priestoru 
majú konštrukčnú úpravu a v názve sa označujú písmenom V.

1

3

5

2

4

1) F6/4 ABLOY v laminovanej povrchovej úprave Buk rustikal
2) Centrálna závora elektromechanického bezpečnostného zámku  

ABLOY a bezpečnostný zámok SHERLOCK®, aktívne dvojité istiace body 
3) Káblová prechodka ABLOY z dverí do zárubne
4) Čipová čítacia jednotka
5) Kartová čítacia jednotka

 Spoločnosť SHERLOCK realizuje prípravu dverného krídla na rôzne 
čítacie jednotky. Samotné čítacie zariadenie je nutné zakúpiť u špe-
cializovaných dodávateľov. 

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO alebo VON z chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

F6/2 abLoY F6/3 abLoY F6/4 abLoY
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU palec 30 x 45 72  - - -    

VON palec 30 x 50 72  - - -    

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

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 2 3 4

stupeň utajenia nbÚ sr 2body (dôverné) 3body (tajné) 4body (prísne tajné)

požiarna odolnosť EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3 EI230-C0 D3, EW30-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 dB 37 dB 37 dB

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 2,6 2,6 2,6

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 4 4 4

počet istiacich bodov 3 10 17

bezpečnostný zámok elektromechanický ABLOY EL560 elektromechanický ABLOY EL560
a špeciálny SHERLOCK®

elektromechanický ABLOY EL560
a špeciálny SHERLOCK®

Kompatibilné bezpečnostné zárubne 
bez tesnenia: Cg6A, MZ6A, Cg6A/4, MZ6A/4
s tesnenim: CgT6A, MZT6A, CgT6A/4, MZT6A/4
Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere F6/4A, 2 - zárubňa Cg6A/4, 3 - kovanie IKON, 4 - kovanie R3, 5 - záves, 6 - prah drevený, 
7 - pasívny istiaci bod, 8 - aktívny istiaci bod, 9 - tesnenie v prahu, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena
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Exteriér
modelový rad KP2

Bezpečnostné protipožiarne dvere KP2 sú certifikované v 2. ale-
bo 3. bezpečnostnej triede podľa STN P ENV 1627 z hľadiska 
odolnosti proti násilnému vniknutiu do stavebných priestorov 
budov. Vyrábajú sa podľa „STN 74 6550 Kovové dvere otvá-
racie“. Sú stavebný požiarny uzáver s požiarnou odolnosťou 
EI2 60-C0 D3, EW 60-C0 D3 so závesmi na strane požiaru. Sú 
vhodné do prechodových stavebných otvorov v obvodovom 
plášti budov s rozdielnymi klimatickými podmienkami s trva-
lým pobytom ľudí v teplotnom pásme 0, 1, 2, 3 (do -14 C°), sú 
vhodné pre novostavby a rekonštruované bytové a nebytové 
budovy až do výšky 20m zabudovania. Majú prerušený tepel-
ný most na dverách aj na zárubni. Súčiniteľ prestupu tepla U= 
1,2 je certifikovaný pre celú zostavu vrátane špeciálnej zárubne 
CgKP, ktorá sa dodáva s termoizolačným obkladom, celoob-
vodovým tesnením a nerezovým prahom. Dvere možno dodať  
s nadsvetlíkom pri zachovaní všetkých certifikovaných vlast-
ností - odolnosti proti vlámaniu, požiaru a prestupu tepla.

Sú vybavené bezpečnostným trojbodovým zámkom, ktorý je 
chránený krytom zámku. Zo zámkovej strany dverí sa vysúvajú 
aktívne istiace body, na závesovej strane dverí sú umiestnené  
4 pasívne istiace body a 4 kusy závesov. Vyrábajú sa s otvára-
ním DO chráneného priestoru.

Súčasťou dverí je protipožiarna páska a celoobvodové tesne-
nie. Polodrážka je olepená ohraňovacou páskou v dizajne dve-
rí. Sú dodávané s nerezovou odkvapovou lištou. Je ich možné 
objednať s vyhrievaním zámku. Dvere nie je možné dodatočne 
skracovať.

Sú povrchovo upravené z exteriérovej strany laminovanou vo-
deodolnou drevotrieskovou doskou v odtieňoch BK, UNI, HR, 
gT, DH (pri odbere nad 40ks je možné dodať v akomkoľvek od-
tieni podľa aktuálnej ponuky) alebo s nástrekom farby v odtie-
ňoch podľa stupnice RAL (okrem RAL 9006, 9007 a perleťových 
farieb). Nie je možné z exteriérovej strany lepiť okrasný rámik. 
Z interiérovej strany sú upravené laminovanou alebo dyhova-
nou MDF v akomkoľvek odtieni podľa aktuálnej ponuky.

1) KP2/3 v laminovanej povrchovej úprave hruška tmavá
2) Schéma zabudovania zárubne CgKP

 Otváranie dverí z hľadiska odolnosti proti vlámaniu:  
DO chráneného priestoru.

 aKtÍVnY istiaci bod 
 pasÍVnY istiaci bod

Kp2/2 Kp2/3

1

LEgENDA:
1 - zárubňa CgKP, 2 - termoobložka zárubne, 3 - vymedzovací polystyrén,  
4 - betón 1200±613kg/m3, 5 - stena 630±200kg/m3,  
6 - zateplenie steny nadväzuje na termoizolačný obklad, 7 - kompletný fasádny 
systém, SZ - svetlosť zárubne, HSR - hrubý stavebný rozmer, OST - rozmer ostenia

HSR

SZ

O
ST
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Kompatibilné príslušenstvo

Vlastnosti dverí

otváranie
bezpečnostná vložka bezpečnostné kovanie prah

priezor retiazka
typ rozmer

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

s diz. dreva Drevený padací

DNU koliesko 40 x 50 90  - ** - - -  

rozMerY staVebnéHo otVorU pre zÁrUbŇU CGKp   CGKpn a nadsvetlík CGnKp

svetlá šírka
zárubne

Min. hrúbka 
múru

Šso
šírka stavebného otvoru svetlá výška 

zárubne

Vso
výška stavebného otvoru svetlosť 

nadsvetlíka

Vso
výška stavebného 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 dverí KP2/2 KP2/3

odolnosť proti vlámaniu 
bezpečnostná trieda 2 3

stupeň utajenia nbÚ sr - -

požiarna odolnosť EI260-C0 D3, EW60-C0 D3 EI260-C0 D3, EW60-C0 D3

Vzduchová nepriezvučnosť rw 37 (42) dB* 37 (42) dB*

súčiniteľ prechodu tepla Ud (Wm-2K-1) 1,2 (s nadsvetlíkom 1,4) 1,2 (s nadsvetlíkom 1,4)

odolnosť proti opakovanému zatváraniu 
a otváraniu krídla stn eV 12400 5 5

počet istiacich bodov 7 11

bezpečnostný zámok trojbodový trojbodový

Kompatibilné bezpečnostné zárubne 
so samolepiacim celoobvodovým tesnením: CgKP, CgKPN
Viac o bezpečnostných zárubniach a stavebných otvoroch nájdete na str 28-31

*štandardne 37 dB, na požiadanie 42 dB, ** nerezový prah je súčasťou zárubne

Štandardné rozmery dverí (mm) 

LEgENDA:
1 - dvere KP2/3, 2 - zárubňa CgKP, 3 - kovanie, 4 - záves, 5 - prah nerez, 6 - pasívny istiaci bod, 7 - aktívny istiaci bod, 
8 - tesnenie v prahu, 9 - tesnenie dverí, 10 - protipožiarna páska, 11 - stena, 12 - termoobložka zárubne, 13 - zateplenie steny
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Wenge
DWe 00

Biela UNI
Uni*

Breza svetlá
bs

Javor
JV

Hruška tmavá
Hr*

Calvados
Ca

Slivka
sL

Čerešňa
Ce

Čerešňa morgana 
CeM

Strieborná
st

Buk švédsky
bKs

Dub hrčatý
DH*

Indický eben
ie

 Možnosť nalepenia okrasného rámika vo farbe dverí
* Povrchové úpravy pre vonkajšiu stranu exteriérových 

dverí

Dub svetlý
Ds

Jelša
JL

Jilm
JM

Buk figurálny
bK*

Orech lyon
oL

Javor kráľovský
JK

gaštan tmavý
Gt*

Dub biely
DDb 01

Buk natural
DbK 00

Smrek
DsM 00

Dub natural
DDb 00

Buk parený
DbK 05

Dub svetlý
DDb 03

Buk tmavý
DbK 08

Dub parený
DDb 05

Dub bielený
DDbb 00

Dub tmavý
DDb 08

Orech 
Dor 00

Čerešňa natural
DCe 00

Čerešňa svetlá
DCe 03

Dub bielený
DDbb 00 p

 Možnosť nalepenia okrasného rámika
 Vzorka s vodorovnou (priečnou) kresbou dreva

Presné zobrazenie štruktúry a farebný tón povrchovej úpravy zobrazuje reálny 
vzorkovník povrchových úprav, k dispozícii u predajcu SHERLOCK®

Okrem RAL 9006, RAL 9007 
a perleťových farieb.

Čerešňa parená
DCe 05

Orech
Dor 00 p

Čerešňa tmavá
DCe 08

Wenge
DWe 00 p

Merano
Me

LaMinoVané poVrCHoVé ÚpraVY

DYHoVané poVrCHoVé ÚpraVY

poVrCHoVé ÚpraVY z FóLie na DVere K260

poVrCHoVÁ ÚpraVa Vo FarebneJ ŠKÁLe raL

Biela
KW01

Čerešňa
KW10

Javor
KW03

Čerešňa
KW13

Javor
KW02

Čerešňa
KW11

Buk
KW14

Dub 
KW08

Javor
KW04

Borovica
KW15

Orech 
KW19

Eben
KW22

Teak
KW17

Dub
KW07

Javor
KW05

Teak
KW16
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VzorY oKrasnýCH DreVenýCH rÁMčeKoV

proFiLY LÍŠt oKrasnýCH rÁMčeKoV

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 zapadací plech  
zárubne pre dvere K2, BD2  

a K330/2R, vymeniteľný, so spev-
nením otvorov, ochrana zárubne 

pred poškriabaním pri zatváraní dverí.

nerezový zapadací plech 
zárubne pre dvere K330/3, K330/2 

vymeniteľný, so spevnením otvorov, 
ochrana zárubne pred poškriabaním 

pri zatváraní dverí.

oceľový kryt chrániaci otvory 
pre uzamykacie body zvyšuje 
odolnosť zárubne proti prekona-
niu, s kotvami do betónu.

prahová spojka s prahom 
so silikónovým tesnením

zámková časť so 4-násobným 
spevnením otvorov pre istiace 

body proti roztrhnutiu, roztiahnu-
tiu a vypáčeniu zárubne.

zasúvacie tesnenie - zárubňa 
so zasúvacím tesnením zvýši tes-

niace vlastnosti dverného uzáveru, 
v kombinácii s dverami s tesnením 

znižuje prienik hluku a vzduchu.

3D záves pre dosiahnutie  
presnosti osadenia dverí,
bez potreby mazania.

Výrobný štítok obsahuje 
informácie ako napr. bezpečnostnú 
triedu zárubne, požiarnu odolnosť, 
normy podľa ktorých je zárubňa 
vyrobená a skúšaná.

otvory pre uzamykacie body 
so 4-násobným spevnením proti 
roztrhnutiu, roztiahnutiu a vypá-
čeniu zárubne, chránené oceľovým 
krytom.

Bezpečnostné protipožiarne zárubne sú vyrobené podľa STN 746501 v bezpečnostnej triede 2, 3 a 4 podľa normy STN P 
ENV 1627. ich výhodou je, že sa nezapúšťajú do podlahy. Po obvode zárubne sú otvory pre istiace body. Sú zosilnené 
a chránené privarenými krytmi, v bezpečnostnej triede 4 sú zabezpečené kaleným štítom proti sekaniu a vŕtaniu. Zárubňa 
má kovovú prahovú spojku a po celom obvode kotvy do betónu. Povrchová úprava základovou farbou s možnosťou RAL 
odtieňov.

Bezpečnostná zárubňa SHERLOCK®

Okrem RAL 9006, RAL 9007 a perleťových farieb.

poVrCHoVÁ ÚpraVa Vo FarebneJ ŠKÁLe raL

KonŠtrUKCia MoDeLU Mzt6
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Schéma osadenia zárubne so zasú-
vacím tesnením 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 osadenia zárubne so zasú-
vacím tesnením CUTK345 (v mm)

Schéma osadenia zárubne so zasú-
vacím tesnením CgTK345 (v mm)

Schéma osadenia zárubne Cg
pri inom tvare ostenia

Schéma osadenia zárubne CU
pri iných tvaroch ostenia

Profil zárubne Cg (v mm)

Profil zárubne CU (v mm)

Profil zárubne MZ (v mm)

Profil zárubne s tesnením CgT (v mm)

Profil zárubne s tesnením CUT (v mm)

Profil zárubne s tesnením MZT (v mm)

LEgENDA:
1 - zárubňa, 2 - betón 1200±613kg/m3, 3 - stena 630±200kg/m3,
4 - omietka, SZ - svetlosť zárubne, HSR - hrubý stavebný rozmer, OST - rozmer ostenia

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

Modely zárubní

Zárubne MZ sú vysoko varia-
bilné, prispôsobujú sa šírke 
ostenia, široký límec prekrý-
va takmer všetky murárske 
zásahy, možnosť osadenia 
na ostenie hrúbky od 75 do 
175mm.
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rozMerY staVebnéHo otVorU pre zÁrUbne

Zárubňa Stavebný otvor

svetlá šírka 
v mm

svetlá výška 
v mm

svetlá šírka 
v mm

svetlá výška 
v mm

800 1970 900 2050

900 1970 1000 2050

A B A+100 B+80

A, B = atypický rozmer

preHĽaD KoMpatibiLitY zÁrUbnÍ

Model dverí
bezpečnostná zárubňa prah

bez tesnenia s tesnením nerezový Kovový
s diz. dreva Drevený 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, MZUT  *  

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 požiadanie, je potrebné kontaktovať predajcu SHERLOCK®

 rozmery stavebného otvoru pre exteriérové zárubne sú na str. 25
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bezpečnostné vložky s odolnosťou proti odvŕtaniu, vy-
hmataniu, proti nedeštruktívnej dynamickej metóde.  
V ponuke bezpečnostné vložky s chráneným profilom kľúča 
SHERLOCK®. 

bezpečnostné kovania  chránia bezpečnostnú vložku proti
vytrhnutiu a vylomeniu, kovania s prekrytím chránia vložku
lepšie proti odvŕtaniu. V ponuke štítové aj rozetové kovania.
 

panoramatický priezorník vytvára širokouhlý obraz pro-
stredia na druhej strane dverí, zorný uhol pohľadu je úplný, 
t.j. 180 stupňov. 

samozatvárač zabezpečuje po otvorení dverí ich
zatvorenie.

bezpečnostná retiazka zabezpečuje pootvorenie
dverí bez možnosti vstupu osôb.

Dvere SHERLOCK® je možné konštrukčne pripraviť na apli-
káciu elektronických doplnkov, ktoré umožňujú kontrolu 
vstupu osôb cez dvere. Po identifikácii osoby pri termináli 
(čipovou kartou, kódom či biometrickým údajom) a overení 
prístupových práv systém povolí otvoriť dvere. Často využí-
vané elektronické doplnky bezpečnostných dverí :

elektromotorická cylindrická vložka umožňuje otvore-
nie strelky dverí resp. aj odomknutie uzamykacieho mecha-
nizmu dverí po identifikácii osoby pri termináli a po povolení
systémom. Montuje sa do dverí často v kombinácii s detek-
tormi otvorenia, zatvorenia, zamknutia a so samozatvára-
čom dverí.

elektronický vrátnik umožňuje odblokovanie strelky dverí
na základe identifikácie osoby pri termináli a po povolení  
systémom. Montuje sa do zárubne súčasne so špeciálnym 
zapadacím plechom.

Detektor zamknutia dverí umožňuje systému detekciu sta-
vu zamknutia a odomknutia dverí. Montuje sa do zárubne.

Detektor otvorenia a zatvorenia dverí umožňuje systé-
mu detekciu stavu otvorenia a zatvorenia dverí a následného 
povelu, napr. uzamknutia dverí pomocou elektromotorickej
vložky a pod.. Montuje sa do dverí aj do zárubne.

Dverové doplnky sú k dispozícii v rôznych dizajnoch, viac na
www.sherlock.sk , úplnú ponuku doplnkov a informáciu o ich
kompatibilite s dverami SHERLOCK® vám poskytne predajca
SHERLOCK®.

 

paDaCÍ praH

Padací prah slúži k utesneniu bezbariérových vstupov, spĺňa 
požiadavky na protihlukovú nepriezvučnosť a požiarnu odol-
nosť a dymotesnosť. Vnútorný mechanizmus umožňuje použi-
tie u akéhokoľvek sklonu podlahy. Spustí sa, keď sa aktivačná 
skrutka oprie o zárubňu na strane závesov a strane zámku. 
Veľkosť drážky podľa požiadaviek. Dodáva sa spolu s precho-
dovou lištou.

KoVoVý praH V DizaJne DreVa
nerezoVý praH

Kovový prah so špeciálnou prahovou spojkou a so zasú-
vacím silikónovým tesnením. Povrchová úprava v dizajne 
dreva. 

nerezový prah so špeciálnou prahovou spojkou a so zasú-
vacím silikónovým tesnením. Povrchová úprava - brúsený 
nerez s ochrannou fóliou.
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DVeroVé DopLnKY a prÍsLUŠenstVo
DVeroVé DopLnKY 
eLeKtroniCKeJ KontroLY VstUpU
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predajňa a vzorková sieň 
sHerLoCK, s.r.o., bratislava:

Miletičova 67, Údernícka 15 (Petržalka)
Tel.: 02/16 888

info@sherlock.sk
www.sherlock.sk

Katalóg je platný od 1.1.2011

obchodné zastúpenie

rozumieme bezpečnosti


