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ARTE / VERTE LINE

O nás 
Série dveří Trendline vznikla s myšlenkou praktického, ale moderního řešení vcho-

dových dveří, s tím, aby si tyto dveře zachovali praktičnost a vysokou jakost pro-

vedení.  37 modelů ve třech barvách – zlatý dub, tmavý ořech a antracit doko-

nale vystihuje aktuální trendy a požadavky na trhu. Značka Trendline je ve vlastnic-

tví fi rmy Radex.

RADEX POLAND Sp. z o.o. Sp. K. je přední výrobce dveří, zárubní a půdních scho-

dů. Společnost byla založena v roce 1986 v Ilawě, malebném městě ležící ve War-

miňsko Mazurském regionu. Díky efektivnímu řízení a trvalým investicím se v krát-

ké době společnost stala významným výrobcem dveří a schodů na evropském trhu. 

V současné době je RADEX dynamicky se rozvíjející společnost ve svém oboru. 

Naše výrobky najdete u předních prodejců v Polsku, České republice, na Sloven-

sku, Maďarsku, Litvě, Estonsku, Dánsku, Itálii, Švédsku, Norsku, Irsku, na Ukrajině, v 

Řecku, Finsku, Rusku, Bělorusku, Lotyšsku, na Balkánu a v dalších zemích Evropy.

Naše výrobky mají osvědčení a hygienickou certifikaci, kterou provádí akreditova-

né instituce.

Dovolte, abychom vás seznámili s naší nabídkou.
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ARTE LINE

PARAMETRY BARVY
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035

z Síla dveří 55 mm

z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem

z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem

z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zámek   tříbodový a tři 

západky proti vylomení a vypáčení

z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň

z Těsnění ve dveřích i zárubni

z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho 

klíče)

z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysaze-

ní křídla

z Práh z nerezové oceli 

Arte | zlatý dub Arte Line | zlatý dub Arte  Arc | zlatý dub Arte II Line | zlatý dub

SADA KOVÁNÍ

Více s. 25
zlatý dub tmavý ořech antracit
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Verte | zlatý dub Verte Arc | zlatý dub

PARAMETRY ZASKLENÍ*
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
z Síla dveří 55 mm
z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií 

s UV filtrem
z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zá-

mek   tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-
páčení

z Sklo tvrzené 52 mm
z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň
z Těsnění ve dveřích i zárubni
z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vlož-

ky - systém jednoho klíče)
z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 

BARVY

zlatý dub
Dostupné verze 
zasklení na s.24

tmavý ořech antracit

Verte III | zlatý dubVerte II | zlatý dub

VERTE LINE

SADA KOVÁNÍ

Více s. 25
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VERTE LINE

Verte Tratto | zlatý dubVerte Ellise | zlatý dub

PARAMETRY ZASKLENÍ*
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
z Síla dveří 55 mm
z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií 

s UV filtrem
z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zá-

mek   tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-
páčení

z Sklo tvrzené 52 mm
z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň
z Těsnění ve dveřích i zárubni
z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vlož-

ky - systém jednoho klíče)
z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 

Dostupné verze 
zasklení na s.24
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4LINE

BARVY

4Line  | tmavý ořech 4Line TRATTO | tmavý ořech 4Line QUATTRO | tmavý ořech 4Line VERTE | tmavý ořech

PARAMETRY ZASKLENÍ*
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
z Síla dveří 55 mm
z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií 

s UV filtrem
z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zá-

mek   tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-
páčení

z Sklo tvrzené 52 mm
z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň
z Těsnění ve dveřích i zárubni
z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vlož-

ky - systém jednoho klíče)
z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 

Dostupné verze 
zasklení na s.24

SADA KOVÁNÍ

Více s. 25
zlatý dub tmavý ořech antracit
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4LINE

4Line VERTE ARC | tmavý ořech 4Line VERTE ARC | zlatý dub

PARAMETRY ZASKLENÍ*
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
z Síla dveří 55 mm
z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií 

s UV filtrem
z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zá-

mek   tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-
páčení

z Sklo tvrzené 52 mm
z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň
z Těsnění ve dveřích i zárubni
z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vlož-

ky - systém jednoho klíče)
z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 

Dostupné verze 
zasklení na s.24
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SQUARE

BARVY

Square | zlatý dub Square I | zlatý dub Square II | zlatý dub Square III | zlatý dub

PARAMETRY ZASKLENÍ*

Dostupné verze 
zasklení na s.24

z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
z Síla dveří 55 mm
z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií 

s UV filtrem
z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zá-

mek   tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-
páčení

z Sklo tvrzené 52 mm
z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň
z Těsnění ve dveřích i zárubni
z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vlož-

ky - systém jednoho klíče)
z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 

SADA KOVÁNÍ

Více s. 25
zlatý dub tmavý ořech antracit
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SQUARE

Square Arc | zlatý dub Square Arc | tmavý ořech

PARAMETRY ZASKLENÍ*

Dostupné verze 
zasklení na s.24

z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035
z Síla dveří 55 mm
z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií 

s UV filtrem
z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem
z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zá-

mek   tříbodový a tři západky proti vylomení a vy-
páčení

z Sklo tvrzené 52 mm
z Nerezový rámeček INOX

z Zárubeň
z Těsnění ve dveřích i zárubni
z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vlož-

ky - systém jednoho klíče)
z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 
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Azzuro | tmavý ořech Azzuro I | tmavý ořech

PARAMETRY
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035

z Síla dveří 55 mm

z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV filtrem

z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem

z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zámek   tříbodový a tři 

západky proti vylomení a vypáčení

z Sklo tvrzené 38 mm

z PVC rámeček 

z Zárubeň

z Těsnění ve dveřích i zárubni

z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - systém jednoho 

klíče)

z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven neumožňuje vysaze-

ní křídla

z Práh z nerezové oceli 

Azzuro II | tmavý ořech Azzuro III | tmavý ořech

SADA KOVÁNÍ

Více s. 25

AZZURO

BARVY

zlatý dub tmavý ořech bílý
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PARAMETRY
z Dostupné rozměry: 845x2035, 945x2035

z Síla dveří 55 mm

z Lisovaný plech pokrytý strukturovanou PVC fólií s UV 

filtrem

z Křídlo vyplněno tvrzeným polystyrenem

z Zabezepěčení:dolní zámek tříbodový, horní zámek   

tříbodový a tři západky proti vylomení a vypáčení

z Sklo tvrzené 38 mm

z PVC rámeček 

z Zárubeň

z Těsnění ve dveřích i zárubni

z Komplet kování (horní a dolní rozeta, klika, vložky - 

systém jednoho klíče)

z Konstrukce pantů při otevírání jak dovnitř tak ven 

neumožňuje vysazení křídla

z Práh z nerezové oceli 

Stella | zlatý dub Stella Ellise | zlatý dub

BARVY

zlatý dub tmavý ořech

STELLA
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Těsnění ve dveřích

Komplet kování se 
systémem jednoho klíče

Těsnění ve dveříc

Komplet kování s
systémem jednoho k

KONSTRUKCE DVEŘÍ

Horní tříbodový zámek 

Pantentovaný systém montáže 
zárubně

Těsnění v zárubni

Práh z nerez oceli (montáž)

Hlavní tříbodový zámek

3 venkovní panty - třídílné

1  3 bodový denní zámek
2  3 bodový hlavní zámek
3  Dřevěná konstrukce zámku
4  Třídílný venkovní závěs
5  Západky proti vypáčení
6  Zesílení výplně pantů
7  Výplň z polystyrenu
8  Ocelový pozinkovaný plech
9  Strukturovaná PVC fólie s ÚV fi ltrem
10  Regulace zámku

Konstrukce závěsů pro dveře otevírané 
jak ven tak dovnitř zněmožňuje vysazení dveří.

Zvuková izolace: 29 dB 

Součinitel prostupu tepla:
Ud = 1,4  [W/(m2·K)] 

A  Termoizolační výplň (polystyren)
B  Dřevněná část
C  Těsnění v zárubni
D  Zárubeň
E  Závěs
F  Těsnění ve dveřích

4

5

61

2

3

3

8

7

9

Zárubeň

Pantentovaný systém montáže 
zárubně 

Zabezpečuje ji jednoduchá motnáž 
a solidní konstrukce. 

10



Všechny zasklené dveře v sérii VERTE, 4LINE a SQUARE jsou dostupné jak se sklem hladkým tak s ozdobnou aplikací. 
Výše příklad skla s aplikací.

Verte III |      zlatý dub   
aplikacja inox

Square II |      zlatý dub   
aplikace inox

4Line Verte Arc        |   tmavý ořech
aplikacja inox

Square Arc     |   tmavý ořech
aplikacja inox

klamka

Horní rozeta

Zámková vložka 
v systému jednoho klíče klíč/klíč

Zámková vložka 
v systému jednoho klíče klíč/klíč

Dolní rozeta

klamka

D

H

Zámková vložka 
d h kl kl /kl

Zámková vložka 
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VERZE ZASKLENÍ TECHNICKÉ INFORMACE

SADA KOVÁNÍ

Zámková vlo-
žky fy.Gerda v sy-
stému jedno-
ho klíče spodní 
zámek klíč/klíč, 
horní zámek klíč/
motýlek

MOŽNOSTI DOPLŇKŮ

Dr
uh

 d
ve

ří

Rozměry dveří [mm] Požadované roz-
měry stavebního 

otovru pro montáž 
dveří [mm]

Světlá šířka 
dveří

Celková 
výška rámu

Celková 
šířka rámu

Výška 
průchodu

Výška Šířka Síla

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So

80 801 2070 900 2002 2035 845 55 2102 914
90 901 2070 1000 2002 2035 945 55 2102 1014

pohled z boku

pohled zhora

3 Panty

3 západky proti vylomení

Hlavní zámek 

3 bodový

Denní zámek 

3 bodový

Nastavení přítlaku dveří 

ROZMĚRY DVEŘÍ

DETAILY PRŮŘEZ

 podlaha



ARTE / VERTE LINE

4LINE

SQUARE

Toto vydání katalogu je platné od dne 01.01.2017 r. V tento den všechny dosavadní ka-
talogy končí svou platnost. Tato publikace nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a 
má pouze informační účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Poznámka: Vzhledem k technice tisku se barvy v katalogu mohou lišit od skutečnosti. 
Skutečnost by měla být porovnána na vzorcích barev distributora.

AZZURO

Azzuro
zlatý dub

Azzuro I
zlatý dub

Azzuro II
zlatý dub

Azzuro III
zlatý dub

Azzuro
tmavý ořech

Azzuro
bílý

Azzuro I
tmavý ořech

Azzuro I
bílý

Azzuro II
tmavý ořech

Azzuro II
bílý

Azzuro III
tmavý ořech

Azzuro III
bílý

STELLA

Stella
zlatý dub

Stella Ellise
zlatý dub

Stella
tmavý ořech

Stella Ellise
tmavý ořech

Arte       
zlatý dub

Verte       
zlatý dub

Verte       
tmavý ořech

Verte       
antracit

Arte Line       
zlatý dub

Arte       
tmavý ořech

Arte       
antracit

Arte Line
tmavý ořech

Arte Line
antracit

Arte Arc
zlatý dub

Arte II Line       
zlatý dub

Arte Arc
tmavý ořech

Arte Arc
antracit

Arte II Line
tmavý ořech

Arte II Line
antracit

4Line   
tmavý ořech

4Line   
antracit

4Line 
zlatý dub

4Line Tratto
zlatý dub

4Line Tratto
tmavý ořech

4Line Tratto
antracit

4Line Quattro
tmavý ořech

4Line Quattro
antracit

4Line Quattro
zlatý dub

4Line Verte
zlatý dub

4Line Verte
tmavý ořech

4Line Verte
antracit

4Line Verte Arc
zlatý dub

4Line Verte Arc
tmavý ořech

4Line Verte Arc
antracit

Square       
zlatý dub

Square II
tmavý ořech

Square I
zlatý dub

Square
tmavý ořech

Square I
tmavý ořech

Square II
zlatý dub

Square III
tmavý ořech

Square III
zlatý dub

Square Arc
tmavý ořech

Square II
antracit

Square
antracit

Square I
antracit

Square III
antracit

Square Arc
antracit

Square Arc
zlatý dub

Verte II       
zlatý dub

Verte II       
tmavý ořech

Verte II       
antracit

Verte III
tmavý ořech

Verte III
antracit

Verte III
zlatý dub

Verte Tratto
zlatý dub

Verte Tratto
tmavý ořech

Verte Tratto
antracit

Verte Ellise       
tmavý ořech 

Verte Ellise       
antracit

Verte Ellise       
zlatý dub

Verte Arc
tmavý ořech

Verte Arc
antracit

Verte Arc
zlatý dub


