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CARMAN-DOORS, s.r.o. je výrobní závod 
v Ostravě-Porubě, který navázal na činnost 
Moravskoslezských dřevařských závodů 
Šumperk, a.s. založených v roce 1946. 
Zabýváme se produkcí dveří interiérových, 
protipožárních, celodřevěných a také 
smrkových dřevěných zárubní. 
K interiérovým a protipožárním dveřím 
nabízíme obložkové zárubně. Provádíme 
kompletní servis od zaměření stavebního 
otvoru až po montáže.

Výrobky společnosti Carman-Doors, 
s.r.o. si díky moderním technologiím 
a zpracováním certifikovaných materiálů 
našly své místo jak v obchodních 
řetězcích, tak i u individuálních stavebníků 
či domácností.



3modely dveří

dveře interiérové

dveře celodřevěné



4 povrchy interiérových dveří

fólie ořech

CPL dub 
světlý-pór

fólie javor

CPL olše

fólie třešeň

CPL buk-pór

fólie buk

CPL třešeň

fólie dub

CPL dub CPL dub 
hnědý-pór

fólie olše

CPL šedá

fólie bílá + CPL bílá

CPL javor

fólie – cenově výhodný materiál ve zcela přirozeně působících dekorech dřeva, vhodný do běžně užívaných prostor rodinných domů a bytů

CPL – střednětlaký laminát 0,2 mm; vlastnostmi tohoto materiálu jsou odolnost proti mechanickému poškození, barevná stálost a jednoduchá údržba



Řada Alfa je navržena pro velkou 
skupinu zákazníků upřednostňujících 
příjemný a lehký vzhled. Modely 
dveří v této řadě Vás jistě osloví, je 
to volba téměř pro každý interiér 
a díky příznivé ceně i pro každého 
zákazníka, který touží po dveřích 
z přírodních materiálů. Tato řada je 
vytvořena výhradně z dveří plných 
nebo s výplněmi.

řada ALFA



6 řada ALFA

popis dveří
rám sestaven z jednotlivých vlysů (řezivo SM) 

sešitých sponami

plášť •  DTD (MDF) kašírovaná fólií v dezénech 
dub, buk, olše, třešeň, javor, ořech, bílá

 •  CPL v dezénech dub, buk, olše, třešeň, 
javor, bílá, šedá

výplň Alfa 01 – voština, za příplatek možno zvolit 
děrovanou nebo plnou dřevotřísku

 Alfa 03; 04 – plná výplň, zalištování 
obalovanou lištou ve shodném dezénu jako 
povrch dveří

 Alfa 11–16 – voština, za příplatek možno 
zvolit děrovanou nebo plnou dřevotřísku, 
zalištování masivní lištou lepenou na 
povrch hladkých dveří

 Alfa 21–26 – plná výplň, zalištování masivní 
lištou

hrana olepená fólií shodného dezénu jako plášť 
dveří

zámek dozický, zámek pro vložku nebo WC – 
rozměry 72/80 mm, po dohodě možno 
osadit i jiné rozměry zámku

závěsy 3 kusy šroubovací, povrchová úprava Zn 
modrý – v ceně, za příplatek povrchová 
úprava Ni, Ni satén

Modely Alfa 01; Alfa 11–16 nabízíme také 
jako dveře protipožární EI30DP3.

Alfa 01 | třešeň

Alfa 03; 04 CPL

profily zasklívací lišty

Alfa 03; 04 fóliované

Alfa 11–16 Alfa 21–26



7řada ALFA

Alfa 03 | buk Alfa 14 | buk

Alfa 04 | dub

Alfa 11 | olše

Alfa 13 | dub

Alfa 12 | třešeň



8 řada ALFA

Alfa 21 | olše Alfa 22 | javor

Alfa 15 | buk

Alfa 16 | olše Alfa 23 | dub



9řada ALFA

Alfa 24 | buk Alfa 25 | bílá Alfa 26 | olše



Dveře vhodné pro všechny druhy 
interiérů, jednoduchost a kvalita 
zpracování pomocí nových technologií 
Vás osloví u každého typu této řady. 
Díky své eleganci a praktičnosti 
se dostal do popředí zájmu našich 
dlouholetých odběratelů. Řada Beta 
je navržena pouze z dveří, které jsou 
ze 2/3 prosklené.

řada BETA



11řada BETA

Beta 02 | olše

popis dveří
rám sestaven z jednotlivých vlysů (řezivo SM) 

sešitých sponami

plášť •  DTD (MDF) kašírovaná fólií v dezénech 
dub, buk, olše, třešeň, javor, ořech, bílá

 •  CPL v dezénech dub, buk, olše, třešeň, 
javor, bílá, šedá

výplň v horní části ornamentní sklo – kůra čirá 
(standard v ceně dveří), za příplatek jsou 
možné i jiné druhy skel

 Beta 02; 04 – zalištování obalovanou lištou 
ve shodném dezénu jako povrch dveří

 Beta 11–16; 22; 24; 26 – zalištování masivní 
lištou

hrana olepená fólií shodného dezénu jako plášť 
dveří

zámek dozický, zámek pro vložku nebo WC – 
rozměry 72/80 mm, po dohodě možno 
osadit i jiné rozměry zámku

závěsy 3 kusy šroubovací, povrchová úprava 
Zn modrý – v ceně, za příplatek povrchová 
úprava Ni, Ni satén

Beta 02; 04 CPL

profily zasklívací lišty

Beta 02; 04 fóliované

Beta 12; 14; 16
spodní část dveří

Beta 11–26 vrchní část 
dveří

Beta 22; 24; 26 spodní 
část dveří



12 řada BETA

Beta 11 | třešeň Beta 12 | olše Beta 13 | bukBeta 04 | dub



13řada BETA

Beta 15 | dub Beta 26 | javor

Beta 14 | olše Beta 22 | olše

Beta 16 | buk Beta 24 | třešeň



Dokonalé tvary zvýrazněné ornamenty 
skel jsou vždy přínosem pro jakýkoliv 
interiér. Velké množství skleněných 
výplní, které přemění tvář dveří 
i pro nejnáročnější klientelu se 
stále dostávají do popředí díky své 
variabilitě a jemnosti. Řada Gama je 
sestavena jako celoskleněná.

řada GAMA



15řada GAMA

popis dveří
rám sestaven z jednotlivých vlysů (řezivo SM) sešitých sponami

plášť •  DTD (MDF) kašírovaná fólií v dezénech dub, buk, olše, 
třešeň, javor, ořech, bílá

 •  CPL v dezénech dub, buk, olše, třešeň, javor, bílá, šedá

výplň ornamentní sklo – kůra čirá (standard v ceně dveří), 
za příplatek jsou možné i jiné druhy skel

 Gama 03; 04 – zalištování obalovanou lištou ve shodném 
dezénu jako povrch dveří

 Gama 21–26 – zalištování masivní lištou

hrana olepená fólií shodného dezénu jako plášť dveří

zámek dozický, zámek pro vložku nebo WC – rozměry 72/80 mm, 
po dohodě možno osadit i jiné rozměry zámku

závěsy 3 kusy šroubovací, povrchová úprava Zn modrý – v ceně, 
za příplatek povrchová úprava Ni, Ni satén

Gama 03 | bílá Gama 04 | dubGama 03; 04 CPL

profily zasklívací lišty

Gama 03; 04 fóliované Gama 21–26



16 řada GAMA

Gama 21 | třešeň Gama 22 | olše Gama 24 | javor



17řada GAMA

Gama 23 | olše Gama 25 | dub Gama 26 | olše



Módní trendy našich rodičů 
a prarodičů se stále více ztotožňují 
s představou nové generace 
a nekompromisně posunují 
hranice výrobních možností vpřed. 
Jednoduchost a nezkrotná elegance 
jsou největším potenciálem designu 
30. let.

řada DELTA



19řada DELTA

popis dveří
rám sestaven z jednotlivých vlysů (řezivo SM) 

sešitých sponami

plášť •  DTD (MDF) kašírovaná fólií v dezénech dub, 
buk, olše, třešeň, javor, ořech, bílá

 •  CPL v dezénech dub, buk, olše, třešeň, javor, 
bílá, šedá

výplň ornamentní sklo – kůra čirá (standard v ceně 
dveří), za příplatek jsou možné i jiné druhy skel

 Delta 01–14 – zalištování obalovanou lištou 
ve shodném dezénu jako povrch dveří

hrana olepená fólií shodného dezénu jako plášť dveří

zámek dozický, zámek pro vložku nebo WC – rozměry 
72/80 mm, po dohodě možno osadit i jiné 
rozměry zámku

závěsy 3 kusy šroubovací, povrchová úprava Zn modrý 
– v ceně, za příplatek povrchová úprava Ni, 
Ni satén

Delta 01 Delta 02Delta 01–14 CPL
Delta 10–14 folie

profily zasklívací lišty

Delta 01–14 fóliované



20 řada DELTA

Delta 03 Delta 04

Delta 05

Delta 07Delta 06



21řada DELTA

Delta 08 Delta 11

Delta 10

Delta 12 Delta 14



Zpět do současnosti nás vrací kolekce 
Omega svým šarmem a inteligentním 
pojetím s minimálním rozdílem 
řady Delta. Elegance přírodních 
materiálů povznáší řadu mezi 
špičkové exponáty a díky své cenové 
dostupnosti se stále více posouvá 
na vrchol oblíbenosti.

řada OMEGA



23řada OMEGA

Omega 01 Omega 04

popis dveří
rám sestaven z jednotlivých vlysů (řezivo SM) sešitých 

sponami

plášť •  DTD (MDF) kašírovaná fólií v dezénech dub, buk, 
olše, třešeň, javor, ořech, bílá

 •  CPL v dezénech dub, buk, olše, třešeň, javor, bílá, 
šedá

výplň ornamentní sklo – kůra čirá (standard v ceně dveří), 
za příplatek jsou možné i jiné druhy skel

 Omega 01–08 – zalištování obalovanou lištou 
ve shodném dezénu jako povrch dveří

hrana olepená fólií shodného dezénu jako plášť dveří

zámek dozický, zámek pro vložku nebo WC – rozměry 
72/80 mm, po dohodě možno osadit i jiné rozměry 
zámku

závěsy 3 kusy šroubovací, povrchová úprava Zn modrý – 
v ceně, za příplatek povrchová úprava Ni, Ni satén

profil zasklívací lišty



24 řada OMEGA

Omega 05 Omega 08Omega 07Omega 06



dveře celodřevěné

popis dveří
konstrukce – rámová konstrukce, masív (SM)

plášť – palubky (modely A, B, C, D, E, F, S)

výplně  – profilované kazety (modely G, K, L)
– sklo tl. 4 mm (modely C, D, E, F, S, G, H)

povrchová úprava – bez povrchové úpravy nebo 
venkovní lazurovací laky (medová, třešeň, 
tmavé, světlé = čirý lak); 10% příplatek 
za provedení – světlé

zámek – vložkový 80/90 mm

závěsy – 3 kusy šroubovací, povrchová úprava 
zinek modrý



26 dveře celodřevěné

model A model G

model B

model H

model C

model K

model D

model L

model E

model S

model F



27zárubně, doplňky

otevírání křídeldveřní výplněobložková zárubeň

dřevěná rámová zárubeň

dřevotříska dutá

dřevotříska plná

voština

dveře otočné 
pravé

dveře otočné 
levé

U dveří dvoukřídlových 
orientace dle otvíravého křídla.

•  povrch – fóliované nebo povrch CPL shodného 
dezénu jako plášť dveří

•  v polodrážce profilové těsnění

•  možnost dodání slepé zárubně pro posuvné dveře 
včetně garnýže a posuvného mechanismu, dále 
také zárubeň OKZ (obklad kovové zárubně)

•  materiál smrk

•  bez povrchové úpravy (možnost úpravy 
venkovními lazurovacími laky – medová, třešeň, 
tmavé, světlé-čirý lak)

•  v polodrážce profilové těsnění

SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ
STAVEBNÍ OTVOR PRO 

ZÁRUBEŇ 

š × v [mm] š × v [mm]

600/1970 700/2020

700/1970 800/2020

800/1970 900/2020

900/1970 1000/2020

1100/1970 1200/2020

1250/1970 1350/2020

1450/1970 1550/2020

SVĚTLÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ
VENKOVNÍ ROZMĚR 

ZÁRUBNĚ

š × v [mm] š × v [mm]

600/1970 740/2040

700/1970 840/2040

800/1970 940/2040

900/1970 1040/2040

1100/1970 1240/2040

1250/1970 1390/2040

1450/1970 1590/2040



CARMAN-DOORS, s r.o.
Vřesinská 129

708 00 Ostrava - Poruba
telefon: +420 596 912 741

fax: +420 596 911 369
e-mail: doors@carman.cz

www.carman-doors.cz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027007400690073006b0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




