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Autorská řada DRE Supreme představuje 
spojení kvality a mnohaletých zkušeností 
naší značky s výjimečným talentem 
architekta Krzysztofa Miruće. 

DRE 
SUPREME

Díky této spolupráci můžeme dnes předložit 
širokou škálu unikátních produktů, které 
současně ideálně doplňují naši  dosavadní 
nabídku. Jedná se o dveře stylové, odpovídající 
na nejnovější designové trendy a zároveň 
nadčasové, a jako obvykle -  vyrobené s nejvyšší 
péčí a a důrazem na detail.

DRE Supreme je důkazem toho, že nasloucháme 
Vašim potřebám. neustále investujeme do 
nejlepších technologických řešení a sledujeme 
změny, které se objevují v moderním světě 
designu.

Společně s Krzyštofem nás velmi těší, že s 
Vámi můžeme sdílet naši vášeň  pro kreativitu. 
Doufáme, že se dveře DRE Supreme zabydlí ve 
Vašich vysněných příbytcích.

Leszek Berbeć, prezident DRE Sp. z o. o.



Nesmírně mě těší, že Vám mohu pootevřít dveře do mého světa. 
Naleznete v něm ohromující design, nejnovější trendy, inovativní 
technologie a zejména  pak nejvyšší kvalitu, kterou si jistě všichni  
zasloužíme.

BY KRZYSZTOF 
MIRUĆ 

DRE Supreme to jsou čtyři pozoruhodné kolekce přizpůsobené  nejrůznějším 
potřebám a interiérovým stylům. Každá z nich byl a navržena s ohledem na 
nejnáročnější a nejcílevědomější zákazníky. Společně se značkou DRE jsme se 
snažili o to, aby  byl každý model precizně zpracován do nejmenších detailů. 
Uvědomujeme si, že dveře budou jedním z nejdůležitějších dekorativních prvků 
Vašeho interiéru a měly by designově propojit jednotlivé místnosti.

Srdečně Vás zvu k prohlídce dveří řady DRE Supreme a věřím, že si z naší 
nabídky vyberete výjimečné dveře do vašich jedinečných interiérů.

Krzysztof Miruć, architekt, dizajnér, ambasádor DRE



HAMPTON 



HAMPTON 

Když slyšíme „Hampton”, představíme 
si světlé, klasické interiéry plné slunce a 
prázdninové atmosféry. Díky modelům z 
této kolekce můžeme toto klima vnést 
jak do velkých domů, tak i menších bytů. 
Náš Hampton to jsou nadčasové rámové 
dveře s vkusným frézováním a univerzálním 
designem. Pokud preferujete klasické 
formy, pak by se Vám tato kolekce měla 
obzvláště zalíbit.

KOLEKCE 
HAMPTON

Kolekce Hampton je neobyčejně univerzální a 
hodí se do mnoha nejrůznějších interiérových 
stylů. Při zařizování bytu je vhodné věnovat 
pozornost osvětlení, které může navíc zdůraznit 
nádherné frézování na dveřích a podtrhnout 
efekt trojrozměrnosti těchto dveřních křídel.

MOJE RADA



HAMPTON

Rámové dveře s frézovanými vlysy a profilovaným vnitřními výplněmi. 
Dveřní křídla jsou dostupná ve výškách 2300 a 2043 mm.

Používané fólie MAT jsou zdokonalovány exkluzivní technologií fyzikální povrchové 
úpravy, která spojuje inteligentní řešení, kvalitní design a jedinečné vlastnosti, jakými 
jsou: odolnost proti poškrábání, snadné čištění, ochrana proti otiskům prstů, odolnost 
proti skvrnám. Navíc neobsahují formaldehyd a přispívají k čistotě ovzduší v našich 
místnostech. Matný, estetický vzhled vytváří klasickou a současně módní, moderní 
úpravu.

KOLEKCE 
HAMPTON

BEZ PŘÍPLATKU
• otvory pro ventilační kroužky 

POSUVNÉ KŘÍDLO
•  posuvný systém pro normu 2043 - existuje možnost použití u kolekce 

posuvného systému SPAZIO CD

•  hrana bez falce

OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
• hrana bez falce 

•  otvory pro 3 dveřní zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300 a 2 
zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043 (závěsy jsou součástí 
příslušenství zárubně)

•    magnetický zámek na běžný klíč, WC zámek, vložka na pokojový klíč nebo 
magnetický zámek bezklíčový a dále závěsy v černé barvě pro fólii černá 
matná, v bílé barvě pro fólii bílá matná a v barvě oceli pro ostatní barvy 
fólie MAT.

STANDARD
• vlysy z desek na bázi dřeva  

• profilované MDF dveřní výplně o tl. 19 mm

Snadné čištění
Ochrana proti 
otiskům prstů

Odolnost proti 
skvrnám

Neobsahuje 
formaldehyd



HAMPTON 

HAMPTON 2
bílá matná

HAMPTON 2
svetle šedá matná

HAMPTON 2
tmavě olivová matná

HAMPTON 1
tmavě modrá matná

HAMPTON 1
černá matná 2

ZA PŘÍPLATEK

• ventilační ocelové kroužky

• křídla „90” a „100” pro normu 2043

• křídla „90” a „100” pro normu 2300

• ventilační výřez

• krycí lišta pro dvoukřídlé bezfalcové dveře

• dvoukřídlé dveře
           POZOR: třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře
u normy 2043 (příplatek je započítáván do ceny zárubně

FÓLIE MATNÁ

bílá matná svetle šedá 
matná

tmavě olivová 
matná

tmavě modrá 
matná

černá matná 2



CITY 



CITY 

KOLEKCE 
CITY

Energie a dynamika města, které nikdy 
nespí, moderní architektura a slavná 
městská finanční čtvrť - to vše mě 
inspirovalo při navrhování této mimořádné 
kolekce dveří. Naleznete zde jednoduchá 
a moderní desková křídla. Odlišují je 
lineární dekory, které můžete přizpůsobit 
vlastním preferencím. Na výběr máte verzi 
s elegantním tmavým sklem a nádhernými 
intarziemi ve zlatém, ocelovém, měděném, 
bílém a černém provedení. Dekory jsou 
dostupné jak v horizontální, tak i vertikální 
variantě.

Intarzie u dveřních křídel je vhodné přizpůsobit 
jiným prvkům vybavení interiéru, např. pokud se 
rozhodnete pro zlatou, doporučuji zvolit lampy, 
nábytek a dekorace ve stejném provedení. Díky 
tomu bude místnost vypadat konzistentně a 
propracovaně.

MOJE RADA



Modely deskové dveřeCity 1, 2 s výškou křídla 2300 a 2043 mm jsou 
zhotoveny z lesklých laminátů (bianco, moro) a z matných fólií: bílá matná, 
černá matná 2, světle šedá matná, tmavě olivová matná, tmavě modrá 
matná. Model City 3 to jsou rámové dveře s výškou 2300 a 2043 mm, který 
je dostupný výhradně v dekorech bianco, bílá matná, světle šedá matná. 
U modelu City 3 je dostupné 8mm černé laminované sklo a černá intarzie 
vyrobená z laminátu moro matná.

CITY

U dekorů Mat je lem dveřního křídla černý, u akrylového laminátu je lem v barvě 
křídla. Lesklý laminát o tl. 0,7-0,8 mm je moderní laminát s vysokým stupněm lesku s 
efektem zrcadlového odlesku. Vyznačuje se ideálně hladkým povrchem se zvýšenou 
odolností proti poškrábání. Používané fólie Mat jsou zdokonalovány exkluzivní 
technologií fyzikální povrchové úpravy, která spojuje inteligentní řešení, kvalitní design 
a jedinečné vlastnosti, takové jako: odolnost proti poškrábání, snadné čištění, ochrana 
proti otiskům prstů, odolnost proti skvrnám. Navíc neobsahují formaldehyd a příznivě 
ovlivňují čistotu ovzduší v místnostech. matný, estetický vzhled vytváří klasickou a 
současně módní, moderní úpravu. 

KOLEKCE 
CITY

BEZ PŘÍPLATKU
•    otvory pro ventilační kroužky 

POSUVNÉ KŘÍDLO
•     posuvný systém pro normu 2043 - existuje možnost použití u kolekce 

posuvného systému SPAZIO CD

•     hrana bez falce

STANDARD
•    hrana bez falce 

•    výplň plná dřevotříska ne dřevotříska dutinková

•    dveřní křídlo potažené lesklým laminátem nebo fólií MAT

•    pro fólii Mat lemy v černé barvě, pro akrylové modely lemy v barvě dveřního 
křídla

•    magnetický zámek na běžný klíč, WC zámek, vložka na pokojový klíč nebo 
magnetický zámek bezklíčový a dále závěsy v černé barvě pro černé lemy a v 
bílé barvě pro lemy bílé.

•     otvory pro 3 dveřní zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300 a 2 zápustné 
závěsy Estetic 80 pro normu 2043 (závěsy jsou součástí příslušenství zárubně)

DOSTUPNÉ INTARZIE
•    kartáčovaná ocel

•    kartáčovaná měď

•    kartáčovaná zlatá

•    bianco matná

•    moro matná



CITY 

CITY 2
světle šedá matná, intarzie 
kartáčovaná měď

CITY 2
tmavě olivová matná, intarzie moro 
matná

CITY 1
tmavě modrá matná, intarzie 
kartáčovaná ocel

CITY 1
černá matná 2, intarzie kartáčovaná 
zlatá

ZA PŘÍPLATEK

• ventilační ocelové kroužky CITY 1, 2 

• křídla „90” a „100” pro normu 2043

• křídla „90” a „100” pro normu 2300

• ventilační výřez 

• krycí lišta dvoukřídlých dveří CITY 1, 2 FÓLIE MAT

• krycí lišta dvoukřídlých dveří CITY 1, 2 LESKLÉ LAMINÁTY

• hliníková ventilační mřížka CITY 1, 2

• dvoukřídlé dveře CITY 1, 2 cena křídla x2

           POZOR: třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře u normy 2043 (příplatek se 
započítává do ceny zárubně)  

CITY 3
bianco, černé laminované sklo

FÓLIE MATNÁ

bílá matná svetle šedá 
matná

tmavě olivová 
matná

tmavě modrá 
matná

černá matná 2

LESKLÉ LAMINÁTY

bianco moro



SOHO



SOHO

KOLEKCE 
SOHO

Naše láska k loftovému stylu nemizí a mě 
to vůbec nepřekvapuje. Lze jej úspěšně 
přizpůsobit vlastnímu vkusu a prvky tohoto 
stylu bydlení propašovat do interiérů 
různých charakterů. Pokud se Vám líbí 
nadčasové loftové klima, doporučuji kolekci 
Soho. Naleznete v ní deskové dveře s 
bezpečnostním sklem mléčným nebo čirým 
a černými geometrickými příčkami. Na 
výběr je několik modelů v různých barvách a 
výškách.

Motiv grafických linií, které zdobí dveře, je 
vhodné přenést i na jiné prvky vybavení 
interiéru. Můžete např. vsadit na podélné černé 
úchyty nebo obdélníkové zrcadlo ve tmavém 
rámu. Vězte však, že kolekce SOHO se prosadí 
nejen v typicky loftových aranžmá, ale také 
skvěle zapadne do jednoduchých a elegantních 
interiérů.

MOJE RADA



SOHO

Deskové dveře s výškou dveřního křídla 2300 a 2403 mm s černým rámem 
SLIM a mřížkou. Výplň křídla představuje plná dřevotříska, bezpečnostní 
lepené sklo VSG 22.1 mléčné nebo čiré. Povrch dveřního křídla je upraven 
fólií MAT.

Používané fólie MAT jsou zdokonalovány exkluzivní technologií fyzikální povrchové 
úpravy, která spojuje inteligentní řešení, kvalitní design a jedinečné vlastnosti, jakými 
jsou: odolnost proti poškrábání, snadné čištění, ochrana proti otiskům prstů, odolnost 
proti skvrnám. Navíc neobsahují formaldehyd a přispívají k čistotě ovzduší v našich 
místnostech. Matný, estetický vzhled vytváří klasickou a současně módní, moderní 
úpravu. 

KOLEKCE 
SOHO

BEZ PŘÍPLATKU
• ventilační kroužky

POSUVNÉ KŘÍDLO
•  posuvný systém pro normu 2043 - existuje možnost použití u kolekce 

posuvného systému SPAZIO CD

•  hrana bez falce

OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
• hrana bez falce 

•  otvory pro 3 dveřní zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300 a 2 
zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043 (závěsy jsou součástí 
příslušenství zárubně)

•    magnetický zámek na běžný klíč, WC zámek, vložka na pokojový klíč nebo 
magnetický zámek bezklíčový a dále závěsy v černé barvě pro černé lemy.

STANDARD
• rám z desky na bázi dřeva

• výplň plná dřevotříska

• laminované sklo 4 mm mléčné nebo čiré

• zasklívací rám SLIM černý

• lem v černé barvě



SOHO 

SOHO 1
bílá matná

SOHO 2
svetle šedá matná

SOHO 3
tmavě olivová matná

SOHO 4
tmavě modrá matná

SOHO 5
černá matná 2

ZA PŘÍPLATEK

• křídla „90” a „100” pro normu 2043

• křídla „90” a „100” pro normu 2300

• ventilační výřez

• hliníková ventilační mřížka

• krycí lišta pro dvoukřídlé bezfalcové dveře

• dvoukřídlé dveře cena křídla x2
             POZOR: třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře u normy 2043 (přípla-
tek se započítává do ceny zárubně)

FÓLIE MATNÁ

bílá matná svetle šedá 
matná

tmavě olivová 
matná

tmavě modrá 
matná

černá matná 2



SOL



SOL

KOLEKCE 
SOL

To je kolekce pro fanoušky geometrických 
vzorů a trojrozměrných povrchů. grafické 
frézování dodává dveřím charakter a díky 
použití akrylové UV laku zaručujeme, že 
dveřní křídla zůstanou dlouho bílá. Na 
výběr je několik modelů pro obdivovatelé 
jak rovných linií, tak i oblých tvarů a hrátek 
s geometrií.

Dveře z této kolekce mohou představovat 
zajímavou dekoraci jednoduchých interiérů 
anebo dokonalý doplněk geometrických 
aranžmá. V tom druhém případě nezapomeňte, 
prosím, sladit model s tvary, které se v místnosti 
nacházejí, např. model Sol 2 je vhodné spojit s 
oblým nábytkem a kulatým zrcadlem. pamatujte 
také, že svislé linie, jako jsou u dveří Sol 4, opticky 
zvětšují výšku místnosti.

MOJE RADA



SOL

Deskové dveře frézované a lakované kvalitním akrylovým UV lakem. Dveřní 
křídla jsou dostupná ve dvou variantách výšky 2403 a 2300 mm.

Povrch dveřního křídla a zárubně je u kolekce SOL chráněn před nátěrem speciálním 
podkladovým lakem. Dveře Sol jsou lakované kvalitním akrylovým lakem, který je 
tvrzen pomocí technologie UV záření. To zaručuje nejvyšší kvalitu provedení a chrání 
dveře proti mechanickým poškozením a nečistotami při každodenním používání.

KOLEKCE 
SOL

POSUVNÉ KŘÍDLO
•  posuvný systém pro normu 2043 - existuje možnost použití u kolekce 
posuvného systému SPAZIO CD 

•  hrana bez falce

OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
• hrana bez falce 

•  otvory pro 3 dveřní zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300 a 2 
zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043 (závěsy jsou součástí 
příslušenství zárubně)

•    magnetický zámek na běžný klíč, WC zámek, vložka na pokojový klíč nebo 
magnetický zámek bezklíčový a dále závěsy v bílé barvě pro bílé lemy.

STANDARD
• křídlo lakované akrylovým UV lakem

• rám z desky na bázi dřeva

• výplň plná dřevotříska

BEZ PŘÍPLATKU
• ventilační kroužky



SOL 

SOL 1
akrylový UV lak bílý

SOL 2
akrylový UV lak bílý

SOL 3
akrylový UV lak bílý

SOL 4
akrylový UV lak bílý

ZA PŘÍPLATEK

• křídla „90” a „100” pro normu 2043

• křídla „90” a „100” pro normu 2300

• ventilační výřez

• hliníková ventilační mřížka
             POZOR: třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře u normy 2043 (přípla-
tek se započítává do ceny zárubně)

bílá RAL 9003

AKRYLOVÝ UV LAK



Vhodně zvolené kliky jsou třešničkou dveří. Nabízíme Vám kliky ideálně zvolené pro kolekce DRE SUPREME. Pro řadu HAMPTON nabízíme kliky TELESTA v barvě černá matná, pro 
kolekci CITY se ideálně hodí kliky CUBE SLIM v barvě přizpůsobené zbarvení intarzie. U modelů CITY, kde jsou použity intarzie v barvě kartáčované mědi doporučujeme kliku TELESTA v 
kombinaci s mědí. Černá klika TOM je v perfektní harmonii s grafickou formou kolekce SOHO. Univerzální forma kliky LIMA FIT ladí s kolekcí SOL, stejně jako i s ostatními kolekcemi.

klika CUBE SLIM - kartáčovaný chrom rozeta dozická na klíč rozeta FAB WC rozeta
.

klika CUBE SLIM - kartáčovaná měď rozeta dozická na klíč rozeta FAB WC rozeta

klika LIMA FIT - černá matná rozeta dozická na klíč rozeta FAB WC rozeta

klika TELESTA - černá matná rozeta dozická na klíč rozeta FAB WC rozeta

klika TELESTA - černá matná/měď rozeta dozická na klíč rozeta FAB WC rozeta
.

klika TOM - černá matná rozeta dozická na klíč rozeta FAB WC rozeta

KLIKY



OVÁLNÉ ÚCHYTY
KULATÉ ÚCHYTY

chromová

chromová

saténová chromová

černá

černá

saténová chromová

zlatá

zlatá

zlatý satén

zlatý satén

21
00

A S L

„60” 600 644 1300

„70” 700 744 1500

„80” 800 844 1700

„90” 900 944 1900

„100” 1000 1044 2100

A - šířka otvoru ve zdi
S - šířka křídla
L - délka vodicí lišty

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM SPAZIO CD

Šířka křídla: jednokřídlé "60" - "100".
• kulatý úchyt 1 ks 

• oválný úchyt 1 ks 
Sada úchytů na jedno křídlo představují 2 ks.

822 PLN bez DPH | 1011,06 PLN vč. DPH

SYSTÉM SPAZIO CD

svislý řez

vodicí frézo-
vání

21
00

vodicí profil CITY 3

SPAZIO CD
Nástěnný posuvný systém s anodovanou kolejnicí a obdélníkovou garnýží. Určeno pro desková a 
rámová dveří křídla se standardní výškou 2043. Je řešením určeným pro připravené a dokončené 
ostění. 

SOUPRAVA OBSAHUJE:
• vodicí kolejnice bočními záslepkami 

• pojezdové kladky systému 

• montážní úchyty dveřního křídla 

• spodní vodicí těleso 

• montážní soupravu (šrouby, vruty).

  Pro dokončení systému je nutno dokoupit posuvné kříslo ve verzi s úchytem, Úchyty je nutno 
koupit samostatně.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE
Regulovaná bezfalcová zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Z expoziční strany je 
celá pokryta matnou fólií, akrylovým laminátem nebo lakovaná. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce 
křídla 40 mm a umožňuje její použití u stěn o tloušťce 75 až 320 mm a dále nastavitelnost +20 mm.

A C D E

60 627 671 711 811

70 727 771 811 911

80 827 871 911 1011

90 927 971 1011 1111

100 1027 1071 1111 1211

* pro velikost křídla 2043 mm, ** pro velikost křídla 2300 mm

*** POZOR: zárubeň 075-095 má jiný průřez, při tloušťce stěny 75-89 mm bude nutné pero pohyblivého úhelníku svépomoci 
zkrátit

vodorovný řez

D - požadavaná šířka stavebního otvoru

svislý řez

požadovaná výška otvoru ve zdi 2079 * / 2336 

mm **

podlaha

varianta zárubně spojované pod úhlem:
45o

90o

varianta zárubně spojované pod úhlem:

Ceny zahrnují rovněž 2 závěsy s upevňovacími destičkami pro výšku 2043 a 3 závěsy s upevňovacími destičkami pro výšku 2300. 
Ceny zárubní spojovaných pod úhlem 90° - příplatek 
Příplatek za třetí závěs Estetic 80 pro výšku 2043 -
Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře u normy 2043: + 50%. (v případě použití 3 závěsů navíc příplatek)
Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře u normy 2300: +50%.

POUŽITÍ
Regulovaná bezfalcová zárubeň je použita u kolekce DRE Supreme ve standardní výšce 2043 
a 2300. Varianta spojování zárubně pod úhlem 45 a 90 je dostupná u kolekcí HAMPTON, CITY, 
SOHO a SOL. 

OBSAH KOMPLETU
Hlavní nosník (vodorovný prvek a dva svislé) spolu se širokým úhelníkem (80 mm) s malými 
poloměry zaoblení profilu příčného řezu (R2), dveřní těsnění, sada závěsů, sada prvků určených pro 
montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonu.

PRO JEDNOKŘÍDLE DVEŘE
A C D E

120 1274 1318 1378 1458

130 1374 1418 1478 1558

140 1474 1518 1578 1658

150 1574 1618 1678 1758

160 1674 1718 1778 1858

170 1774 1818 1878 1958

180 1874 1918 1978 2058

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

průřez stojky



TECHNICKÉ INFORMACE

U bezfalcové zárubně s hranatými panely byly použity lesklé lamináty. jedná se o inovativní 
akrylový laminát s vysokým stupněm lesku, s efektem zrcadlového odrazu. Kromě toho má 
laminát dokonale hladký povrch a zvýšenou odolnost proti poškrábání...

POUŽITÍ
Regulovaná bezfalcová zárubeň s hranatými panely se používá v kolekci 
CITY u lesklých laminátů v bezfalcové, otočné jednokřídlé verzi.

OBSAH SOUPRAVY
Svislé nosníky se širokým úhlem (80 mm) s malými poloměry zaoblení 
průřezového profilu (R2), horní nosník s hranatými panely na výběr, 
dveřní těsnění, sada závěsů, sada prvků určených pro montáž zárubně 
podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových krabic.

Cena soupravy = cena dvou svislých nosníků + cena horního nosníku s 
hranatými panely

podlaha

* rozměr pro výšku dveří 2043 mm

** rozměr pro výšku dveří 2300 mm

*** Poznámka - zárubeň 075-095 má mělčí drážku pro pohyblivý 
úhelník, při tloušťce stěny 75-89 mm bude nutné pero pohyblivého 
úhelníku svépomocně zkrátit.

Průřez překladu Svislý řez A-A

Průřez stojky

Ceny u normy 2043 zahrnují 2 závěsy s upevňovacími destičkami. 
Příplatek za třetí závěs Estetic 80 pro výšku 2043 
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