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E - kompozit systém gEmini 10

fox

protiprachová /zásuvná dorazová /zásuvná

horná gEmini

10 ka ii farby /gEmini 10, 18

vodiacE lišty / gEmini 10 a gEmini 18 štEtiny /gEmini 10

úchytky /gEmini 10

pozicionér /gEmini 10 /horná gEmini pozicionér /gEmini 10 /dolná ElEgant

pre stolárov a domácich majstrov sme pripravili 
sofistikovaný šatníkový systém. ponúkame vám 
návod na vašu vlastnú kompozíciu. riaďte sa 
širokým výberom profilov, našim cenníkom  
a vyskladajte si sami svoj nový priestor a jeho  
jedinečnú cenu len na vašu mieru. 

rozhodnite sa pre hrúbku drevenej výplne  
v hrúbke 10 mm /gEmini 10 alebo  
18 mm /gEmini 18 a postupujte vo výbere 
 ďalších komponentov podľa našej obrazovej  
a cenovej ponuky.

vyberajte zo širokej škály drevodekorov  
a unifarieb od popredných výrobcov:

  

stavte na hliníkové profily renomovanej značky 
 
 
 
 
 
hliník je najlepším riešením pri výrobe vstavaných 
skríň. materiál s pevnejšou konštrukciou než oceľ 
má aj širšie možnosti využitia za lepšiu cenu! 

v ponuke máme viacero tvarových vyhotovení 
hliníkových profilov vo farebných prevedeniach 
striebro, sv. bronz, sv. bronz kartáčovaný. 
všetky potrebné komponenty sú už zahrnuté  
v cene, konečná suma sa vyvíja len v závislosti  
od vášho vkusu, potrieb a výberu.

dvere vám dodáme v kompletnej montáži  
s obsahom bočných rámov, výplne, horného 
a dolného rámu a horných i dolných koliesok. 
naviac si môžte doobjednať napr. tlmič dorazu 
sEvromatic, protiprachové a dorazové  
štetiny a ďalšie kovanie a doplnky.  

nebojte sa investovať do kvalitného príslušenstva  
a doplňte si aj sklo, zrkadlo, lacobel či fotobel.  
odmenou vám bude neobmedzený priestor  
so systémom E - kompozit.
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dolnú vodiacu lištu upevníme 
skrutkou alebo obojstrannou 

lepiacou páskou.

hornú vodiacu lištu 
upevníme skrutkou 
(+ hmoždinka)

umiestnenie horného 
pozicionéra do hornej 
gEmini vodiacej lišty

pri použití dolnej 
vodiacej lišty gEmini 
využijeme horný 
pozicionér duo 
umiestnením do hornej 
lišty gEmini…

dolný hi -tEc pozicionér pre dolnú lištu ElEgant

montáž lišty ElEgant
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montáž lišty gEmini

dôležité rozmery! 
umiestnenie vodiacich líšt 

gEmini a ElEgant
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julia ii

striEbro

sv. bronz

sv. bronz  
kartáčovaný



| 5FACHCENTRUM | Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce, SR | +421 56 628 06 52 | +421 56 628 06 10 | www.eurospan.sk4 | EUROSPAN, s. r. o. | Priemyselná 11, 071 01 Michalovce, SR | +421 56 628 06 52 | +421 56 628 06 10 | www.eurospan.sk

prevedenie plné dvere:  
výplň dtdl, sklo, zrkadlo v troch cenových 
skupinách.

prevedenie delené na tri časti:  
rovnaká alebo rôzna výplň. za rovnakú výplň sa 
považuje taká, ktorá je v rovnakej cenovej skupine 
(viď. cenník), rôzny dekor v jednej cenovej skupine 
sa rovná tej istej cene. za rôznu výplň sa považuje 
kombinácia rôznych výplní z rôznych druhov alebo 
rôznych cenových skupín, napr. 2/3 dtdl  
v cenovej skupine i. s 1/3 sklo v cenovej skupine iii. 

  za tretinovú výplň sa považuje 1/3 výplne  
  z celkovej výšky dverí + maximálne navýšenie                  
  20% z tejto tretinovej výplne! 

prevedenie delené na viac ako tri časti:  
postup ako u delených na 3 časti. rovnaká alebo 
rôzna výplň. k cene dverí sa pripočítajú bm 
spojovacieho h profilu (viď. cenník) podľa vášho 
želania, čo do počtu predelov.

E - kompozit systém gEmini 18

protiprachová /lEpiaca dorazová /zásuvná /lEpiaca 

horná gEmini

vodiacE lišty / gEmini 10 a gEmini 18 štEtiny /gEmini 18

úchytky /gEmini 18

dolná ElEgant

dolná gEmini

4.8

13

4.8

13

76.5

40

21.7

22

.

1

1

3

3 4

2

2

dolnú vodiacu lištu upevníme 
skrutkou alebo obojstrannou 

lepiacou páskou.

umiestnenie horného 
pozicionéra do hornej 
gEmini vodiacej lišty

montáž dverí  
do spodnej vodiacej 
lišty gEmini

montáž dverí  
do spodnej vodiacej 
lišty ElEgant

pri použití dolnej 
vodiacej lišty gEmini 
využijeme horný 
pozicionér duo 
umiestnením do hornej 
lišty gEmini…

dolný hi -tEc pozicionér pre dolnú lištu ElEgant

victoria ii univErzál 18

focus factor ii

fiEsta 18 alfa

13
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4,8

pozicionér /gEmini 18 /horná gEmini pozicionér /gEmini 18 /dolná ElEgant

dôležité rozmery! 
umiestnenie vodiacich líšt 

gEmini a ElEgant

26

do 7 mm

23

montáž lišty ElEgant

montáž lišty gEmini

regulácia koliesok

regulácia koliesok

20

18do 18 mm

20

varianty výplnE

hornú vodiacu lištu 
upevníme skrutkou 
(+ hmoždinka)
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E - kompozit volitEľný vnútorný priEstor

univErzálnE diElcE

ukd

pu

dd

dk

mx

výsuvné košE nomEt + WirEli

ukd – univErzálny korpusový diElEc

materiál dtdl hrúbky 18 mm. podľa hĺbky 
univerzálneho dielca a úmerne aj hĺbky krycej  
dosky s presahom 100 mm sme typizovali skrine  
do 4 skupín (v= hĺbka ukd/s= hĺbka dk): 
v400/s500, v450/s550, v500/s600, v550/s650 
vo výškach ukd 2050, 2250 a 2450 mm. 

dielce (ukd, pu, dd, dk) sú ohranované vo farbe 
dekoru hranou abs 2 mm, aby sme dosiahli komfort 
príjemného dotyku s materiálom.

pu – polička univErzálna

materiál dtdl hrúbky 18 mm. hĺbka typizovanej pu  
je úmerná (- 5 mm) hĺbke ukd. polička je dostupná  
v šírke od 270 mm do 600 mm každých 30 mm  
a od 600 mm do 850mm každých 50 mm.

dd – doska dorazová

materiál dtdl hrúbky 18 mm vo výške 2738 mm.  
na stenu sa upevňuje pomocou montážneho lepidla 
alebo skrutkou s hmoždinkou.

dk – doska krycia

materiál dtdl hrúbky 18 mm vo výške 2738 mm. 
hĺbka dk priamo určuje celkovú hĺbku vstavanej 
skrine. k ukd sa krycia doska upevňuje pomocou 
skrutky 4x30 cez predvŕtané otvory na ukd.

mx – mEtabox

dĺžka mx je úmerná (-50 mm) hĺbke ukd. metabox  
je dostupný v šírke od 270 do 850 mm úmerne  
s použitím pu s hĺbkou zásuvky 86 a 150 mm.

montáž mEtaboxu

1. mEtabox 
2. upEvnEniE čEla

hĺbka vnútra, t.j. ukd 
400, 450, 500, 550

150 mm

hĺbka vnútra +100 mm 
t.j. dk, a teda celková 
hĺbka skrine 500, 550, 
600, 650

hĺbka vnútra -5 mm, 
t.j. ukd -5 mm = puhĺbka vnútra -5 mm, 

t.j. ukd -5 mm = pu

1. dĺžka mx je úmerná (-50 mm)  
    hĺbke ukd

2. šírka mx (270 až 850 mm)

3. hĺbka mx = výška bočnice

90 mm

2738 mm

2738 mm

šatníkové výsuvné koše dodávame len pri type  
v500/s600. ponúkame koše nomEt  
v regulovateľnej šírke roľničkového výsuvu.

povrchová úprava: imitácia chrómu

inou možnosťou sú výsuvné koše WirEli  
s komfortnejšou reguláciou šírky rolničkového  
výsuvu vo viacerých rozmerových variantoch.

povrchová úprava: strieborný epoxid

výsuvné košE WirEli 

dostupná šírka koša pre korpusy s vnútornou 
šírkou od 355 mm do 1015 mm.

plynulá regulácia šířky: max. 60 mm 
(na každej strane koša max. 30 mm)

dĺžka výsuvu: 450 mm

rozmery samotného koša bez výsuvu:  
dĺžka: 490 mm, šírka: 350, 450, 550, 650,  
750, 850, 1050 mm, hĺbka: 100, 150,  
200 mm 

maximálne zaťaženie: 10 kg

distančná podložka

podložku možno použiť k odsadeniu koľajníc  
od steny korpusu v prípade, že dvierka zasahujú 
do vnútornej šírky korpusu.

rozmer výrobku: ø15 mm, výška 10 mm

povrchová úprava: šedý plast  

výsuvné košE nomEt

dostupná šírka koša pre korpusy s vnútornou 
šírkou od 250mm do 610 mm.

plynulá regulácia šířky: 300 mm (250-310), 
400 mm (355-410), 500 mm (455-515), 
600 mm (550-610)... bližšie info v cenníku!

dĺžka výsuvu: 450 mm

rozmery samotného koša bez výsuvu:  
dĺžka: 475 mm šírka 235, 335, 435, 535 mm, 
hĺbka: 100, 150, 200 mm

maximálne zaťaženie: 10 kg

skrutka 3.5/16

otvory na objímku

300 mm

rozteč 64 mm

regulácia

regulácia

abs

abs

2

3

1

abs

abs

abs

abs
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E - kompozit

E-kompozit | cElok v montáži

spojovaciE a montážnE kovaniE

kolik du 260  
prE vb 35 a 135

kovaniE prE policE vb 135 
biElE/hnEdE/čiErnE

rEktifikačná noha vEšiaková tyč – oválna 
chróm (3m)

objimka na vEšiakovú  
tyč – oválna

skrutka 4/16 | 4/30 | 
5/70 – zh kríž zž

ExcEntrické kovaniE vb 35 
m/19 biElE/hnEdE/čiErnE

uholník bEzpEčnostný

vEšiaková tyč – oválna 
biEla (1m)

Euroskrutka 6,3 x 11 z hmoždinka ∅10 soklová rEktifikačná 
pvc noha + úchyt

vlastná réžia skladby

podľa vlastnEj voľby 
umiestnené mEtaboxy

podľa vlastnEj voľby 
umiestnené policE

dolná vodiaca lišta
Excentrické  
kovanie + kolík

horná vodiaca lišta

objímka na vešiakovú tyč

bezpečnostný uholník

kryciu dosku 
upevňujeme 

pomocou 
skrutky 

4x30 cez 
predvŕtané 

otvory  
na ukd.

horná a dolná vodiaca lišta systému gEmini 10 a 18 – viac na str. 2 až 5!

podľa vlastnEj voľby 
umiestnené košE

kÔš

ukd ukd ukd

ukd

ukd

ukd

ukd

ukd

dd

pu

pu

pu

pu

dk

mx

príklad E-kompozíciE | náhľad zhora

príklad E-kompozíciE | 3d náhľad

dk

mx

dd
pu

policové  
kovanie + kolík

rozteč 64 mm

prvá „pevná“ polica  
max. 80 cm zdola 
(odporúčame použiť 
excentrické kovanie)

regulovateľné 
rektifikačné nohy

koľajnice 
výsuvných košov

prvá „pevná“ polica  
ideálne 0 mm zhora 
(odporúčame použiť 
excentrické kovanie)
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E - kompozit

ukd fixujeme  
k stene pomocou 
bezpečnostného 
uholníka v tvare l.

policové kovanie 
odporúčame použiť 
pri pu okrem pevnej 
vrchnej a spodnej. 
ideálne kvôli variabilite 
vlastnej kompozície!

police fixujeme  
k ukd pomocou 
policového  
alebo pevného 
excentrického 
kovania.

dorazovú dosku  
upevňujeme na 
stenu aj pomocou 
montážneho lepidla.

šatníkové výsuvné 
koše nomEt a 
WirEli dodávame 
s dômyselne 
regulovateľnou šírkou 
výsuvu.

koľajnice pre výsuvné 
koše fixujeme k ukd 
euroskrutkou 6,3x11

spodnú vodiacu lištu 
upevňujeme  
pomocou skrutiek 
alebo obojstrannej 
lepiacej pásky.

pozicionér pre 
dolnú vodiacu lištu 
ElEgant je potrebné 
zasunúť pred jej 
upevnením! posunom 
potom nastavíme jeho 
správne umiestnenie. 

na spodnej 
hrane ukd sú 

predpripravené 
otvory pre montáž 
rektifikačných nôh.

prvú policu zdola 
odporúčame 

umiestniť vo výške 
max. 80 cm a upevniť 

ju excentrickým 
kovaním.

skrutky a kolíky 
do ukd fixujeme 
podľa potreby do 

predvŕtaných otvorov 
v rozteči 64 mm.

prvú policu zhora 
odporúčame 

umiestniť vo výške 
ukd a upevniť ju  

excentrickým 
kovaním.

čielka metaboxov sú 
navrhnuté tak, aby 

medzi zasuvkami  
vznikla dostatočne 

široká medzera  
pre uchytenie bez 
použitia úchytov...

dĺžka mx je úmerná 
(-50 mm) hĺbke ukd. 

objímku na vešiakovú 
tyč fixujeme k ukd 
skrutkou 3,5 x16.

k ukd sa krycia 
doska upevňuje 

pomocou skrutky 
4x30 cez predvŕtané 

otvory na ukd.

jEdinEčná kompozícia

v prípade nerovnosti podlahy vieme vytvoriť soklový systém.  vodorovne umiestnenú dd k zvislej upevníme pomocou bezp. 
uholnika, soklovú dd k rektif. pvc nohe pomocou pvc úchytu.   vznikne tak ideálny povrch na fixáciu dolnej vodiacej lišty. takto  
sa nám podarí dosiahnúť rovnovážnu polohu dverí z hľadiska   funkčnosti a estetiky! pri objednávke dverí odrátajte 110 mm  
z celkovej výšky otvoru!

spodná vodiaca lišta spodná vodiaca lišta spodná vodiaca lišta spodná vodiaca lišta

výšku vnútra si zvoľte tak, aby ste mohli využiť   veľký úložný priestor na šírku celej zostavy
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