
Dvere, ktoré zvádzajú – 
  také praktické a pekné...

Skladacie dvere

Vyskúšajte výrobky Marley.* 
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Skladacie dvere Marley vám ponúknu  
oveľa viac:

  Veľký výber dizajnov, vzorov a sklenených výplní, 
ktoré sa hodia k najrozličnejším štýlom zariadenia.

  Rôzne vyhotovenia dverí v závislosti od predstavy 
o cene, vybavenia a oblasti použitia.

  Flexibilná šírka a výška

  Prepracovaná technika, veľmi kvalitné materiály 
a viac ako 50 rokov skúseností v oblasti vývoja a 
výroby skladacích dverí.

  Stabilné lamelové profily s dvojitou stenou.

  Tichá skladacia mechanika s dlhou životnosťou.

  Dlhotrvajúci lesk farieb.

  Jednoduchá montáž "krok za krokom" do 
dverových otvorov so zárubňou alebo bez.

  Individuálna výroba na mieru na objednávku.

… také praktické a pekné: Skladacie dve-
re jednoducho prinášajú viac priestoru do 
vašich priestorov! 

Odpadá potreba miesta pre pohyb krídla dverí a to šetrí 
veľa priestoru v porovnaní s bežnými dverami.  
Vďaka tomu môžete lepšie využívať priestor, veď koniec 
koncov meter štvorcový obytnej a úžitkovej plochy stojí 
množstvo peňazí. To robí zo skladacích dverí riešenie aj  
pre komplikované priestory. Vychutnávajte si viac voľnosti 
pri navrhovaní vášho bývania! Skladacie dvere Marley  
sa perfektne hodia do každého prostredia a  
prinášajú vlastné akcenty pre vnútornú  
architektúru. Niekedy klasické, inokedy zase  
moderné - vždy celkom podľa vašich predstáv. 

* pri použití v súlade s určením vo vnútorných obytných priestoroch a pri odbornej 
 montáži v súlade so záručnými podmienkami: pozri www.marley.sk

Miesto potrebné pre skladacie  
dvere Marley

Miesto potrebné pre  
bežné dvere

Jednoduché šetrenie miesta! Bežné dvere 
zaberajú miestom potrebným pre pohyb  
krídla cenný priestor. Vďaka skladacím dverám  
môžete optimálne využiť obytnú plochu.

Nová radosť z priestoru…

Marley: 10-ročná záruka* na skladacie dvere

S Marley nič nenechávate na náhodu. Zaručene.
Pretože za naše skladacie dvere ručíme 10 rokov. 
Dbajte na kvalitu – existuje iba jedna kvalita Marley!

	 Minimálne	10	rokov	funkčné.
	 Vysokokvalitný	plast	odolný	voči	nárazom.
	 Optimálna	stabilita	tvaru	a	presné	lícovanie.	
	 Najvyššia	kvalita	–	Made	by	Marley.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm
+ 1,2 cm na každú  
prídavnú lamelu

Balík dverí  
v otvorenom stave

Prehľad vzorov
53035987 58035932 51035918

56035956

50035925

55035963

52035901

54035970

57035949

Dvere pre moderné bývanie.
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Nová radosť z priestoru…
Spojenie moderného dizajnu 
a vyspelej techniky. Ako stvorené pre  
všetkých, ktorí hľadajú dvere pre budúcnosť.

  Vzory: buk*, hliník*, biela s výplňami z umeleckého skla:
biele saténované s károvým vzorom, tyrkysové saténované,  
titánovo sivé s okrúhlym dierkovaným vzorom

 Štandardná výška 205 cm, ľubovoľne skrátiteľné.

  Štandardná šírka do 86 cm, s prídavnými lamelami 
použiteľné až do 400 cm.

 Možnosť zabudovania s jedným alebo dvomi krídlami.

  Moderná rukoväť s hliníkovým vzhľadom, západkový 
uzáver, blokovanie, ak sú dvere otvorené. 

  Dodatočné vybavenie: Záslepka na zakrytie 
hornej klznej koľajničky. 

  Lamely z dvojstenných, plastových profilov 
s hrúbkou 11 mm.

  Kĺbové spojky s trvalo elastického mäkkého plastu a bez-
údržbové špeciálne klzáky pre dlhoročnú tichú prevádzku.

Biela/Biely saténovaný 
kárový vzor

Hliník*/Titánová sivá s 
okrúhlymi otvormi

Buk*/Tyrkysová  
saténovaná

Hliník*/Biely saténovaný 
kárový vzor

Buk*/biely saténovaný 
kárový vzor

Biela/Titánová sivá s  
okrúhlymi otvormi

Buk*/Titánová sivá s  
okrúhlymi otvormi

Biela/Tyrkysová  
saténovaná

Hliník*/Tyrkysová  
saténovaná
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Moderný klasik.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm
+ 1,2 cm na každú  
prídavnú lamelu

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm
+ 1,2 cm na každú  
dodatočnú lamelu

Balík dverí  
v otvorenom stave

Balík dverí  
v otvorenom stave

42

Jaseň biely*

037004 40

Buk*

037028 41

Dub*

037011

Prehľad vzorov

Vzory NewEdition

45

Jaseň biely*

037035 43

Buk*

037059 44

Dub*

037042

So sklenenými výplňami

Svojim luxusným vzhľadom dodajú každej 
miestnosti klasickú exkluzívnu iskru. A vďaka ich všestrannosti 
dokonale splnia aj individuálne požiadavky na tvar.

  Vzory President: jaseň biely*, buk*, dub* s plnými lamelami alebo – 
ako sklo President – so štruktúrovanými výplňami z umeleckého skla.

  Vzor President NewEdition: Jasné biele lamely s fazetami z číreho 
skla alebo so satinovaným akrylovým sklom. 

  Štandardná výška 205 cm, ľubovoľne skrátiteľné.

   Štandardná šírka do 86 cm, s prídavnými lamelami 
použiteľné až do 400 cm.

  Možnosť zabudovania s jedným alebo dvomi krídlami, 
blokovanie otvorených dverí.

 President: Uzamykateľný plastový zámok s kľúčom.

  President NewEdition: Rukoväť a zámok so vzhľadom ušľachtilej 
ocele, s kľúčom.

  Vrátane záslepky na zakrytie hornej klznej koľajničky.

 Lamely z dvojstenných, plastových profilov s hrúbkou 11 mm.

  Kĺbové spojky s trvalo elastického mäkkého plastu a bez-
 údržbové špeciálne klzáky pre dlhoročnú tichú prevádzku.

46037318

So sklenenými výplňami

Biele/číre fazety

47037325

Biele/biele satinované
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Hviezda medzi skladacími dverami.
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Skutočný klenot: dokonalé spojenie 
precíznej techniky, úžasného vzhľadu a štipky 
extravagancie. Pre ľudí s vysokými nárokmi.

  Vzory: biela, jaseň biely*, buk*, dub*, orech bielený* 
s plnými lamelami alebo – ako sklo Eurostar – v imitácii bielej a  
ako dub* so štruktúrovanými vložkami z umeleckého skla a v  
čiernej farbe s výplňami z umeleckého skla s čiarovou satináciou.

   Štandardná výška 205 cm, ľubovoľne skrátiteľné.

  Štandardná šírka do 83 cm, s prídavnými lamelami 
použiteľné až do 150 cm.

  Možnosť zabudovania iba s jedným krídlom.

   Uzamykateľný plastový zámok s kľúčom a blokovaním 
otvorených dverí.

   Vrátane záslepky na zakrytie hornej klznej koľajničky.

   Lamely z dvojstenných, plastových profilov. s hrúbkou 9 mm.

   Kĺbové spojky s trvalo elastického mäkkého plastu a bez-
údržbové špeciálne klzáky pre dlhoročnú tichú prevádzku.

27
Cierne/ 
čiarová satinácia

030630

A = 11,9 cm

B = 17,1 cm
+ 1,0 cm na každú  
prídavnú lamelu

Balík dverí  
v otvorenom stave

Prehľad vzorov

So sklenenými výplňami

23

Biela

037240

26

Orech bielený*

030340

22

Jaseň biely*

037257 20

Buk*

037288

21

Dub*

037264

25

Biela

037295 24

Dub*

037301
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Vždy maximálne trendové.

Vysoká funkčnosť za nízku cenu.
Pri všetkých štandardných prípadoch montáže  
sa môžete 100%-ne spoľahnúť na Rapid!

 Vzory: jaseň biely*, drevený vzor*.
 
 Štandardná výška 205 cm, ľubovoľne skrátiteľné.
 
  Štandardná šírka do 88 cm, nerozšíriteľná.
 
 Možnosť zabudovania iba s jedným krídlom.
 
 So západkovým uzáverom.
 
  Vrátane záslepky na zakrytie hornej klznej koľajničky.
 
  Lamely z dvojstenných, plastových profilov s hrúbkou 8 mm.

  Kĺbové spojky s trvalo elastického mäkkého plastu a bez-
 údržbové špeciálne klzáky pre dlhoročnú tichú prevádzku.

Prehľad vzorov

10

Drevený vzor*

03715811

Jaseň biely

037134
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Balík dverí  
v otvorenom stave

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm
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Z tabuľky si vyberte kombináciu vzoru, druhu lamiel a rukoväte pre vaše skladacie dvere.
Zistite potrebné rozmery a pri informačnom pulte si objednajte dvere.

Guľa so zámkom

Strieborný 
vzhľad

Bronzový 
vzhľad Biela Hnedá

▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯
▯ ▯ ▯ ▯

Vzor Plné  
lamely

Sklenené lamely Sklenené výplne

Kárované biele 
saténované

Saténovaná 
línia

Fazetové 
sklo

Štruktúrova-
né sklo

Biela ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Hliník* ▯ ▯
Buk* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Jaseň biely* ▯ ▯
Dub svetlý* ▯ ▯

Ako na to...

New Generation President Eurostar
jednokrídlové skladacie dvere dvojkrídlové skladacie dvere jednokrídlové skladacie dvere dvojkrídlové skladacie dvere jednokrídlové skladacie dvere

Šírka  
v cm

Počet  
dverí

Prídavné 
lamely

Šírka  
v cm

Počet  
dverí

Prídavné 
lamely

Šírka  
v cm

Počet  
dverí

Prídavné 
lamely

Šírka  
v cm

Počet  
dverí

Prídavné 
lamely

Šírka  
v cm

Počet  
dverí

Prídavné 
lamely

do 86 1 – do 167 2 – do 86 1 – do 167 2 – do 83 1 –
do 100 1 1 do 196 2 2 do 100 1 1 do 196 2 2 do 95 1 1
do 114 1 2 do 225 2 4 do 114 1 2 do 225 2 4 do 107 1 2
do 128 1 3 do 254 2 6 do 128 1 3 do 254 2 6 do 119 1 3
do 142 1 4 do 283 2 8 do 142 1 4 do 283 2 8 do 131 1 4
do 156 1 5 do 312 2 10 do 156 1 5 do 312 2 10 do 143 1 5
do 170 1 6 do 341 2 12 do 170 1 6 do 341 2 12 do 150 1 6
do 185 1 7 do 370 2 14 do 185 1 7 do 370 2 14
do 200 1 8 do 400 2 16 do 200 1 8 do 400 2 16

Možnosti rozšírenia pre štandardné dvere:

Vysnívané rozmery sa  
stanú skutočnosťou
Niekedy to jednoducho musí byť ušité na mieru! 
Všade, kde sa nehodia štandardné dvere, sú najlepším riešením skladacie 
dvere Marley vyrobené na mieru. S maximálnou šírkou 
až 5,20 m a výškou až 2,60 m sa skladacie dvere Marley vyrobené na 
mieru vyrobia presne podľa zadaných rozmerov a dodajú sa už 
predmontované. Nezvyčajné riešenia, štýlové delenie miestností, 
praktické kryty na regály atď., atď., atď... Realizujte vaše nápady na 
zariadenie optimálnym spôsobom! 
Možné sú tiež kovové bezpečnostné zámky, asymetrické delenie dverí a 
obojstranne sa otvárajúce dvere. Podlahové zarážky na blokovanie dverí 
v akejkoľvek polohe sú súčasťou dodávky (od šírky krídla väčšej ako  
1,44 m alebo od výšky väčšej ako 2,05 m). Ďalšie informácie o skladacích 
dverách na mieru získate na odbornom oddelení vášho Marley obchodné-
ho partnera alebo na stránke www.marley.sk
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Marley skladacie  

dvere – Individualita 

v prezidentskej kvalite

Výška do 260 cm

Šírka do 520 cm



Jednoduchá montáž – základné kroky

Uchytenie skladacích dverí 
sponkami.

Montáž sponiek (obsiahnuté v 
balení skladacích dverí).

Skrátenie profilov na potrebnú dĺžku. Zasúvanie jednotlivých častí.Prilepenie ukončovacích záslepiek s 
obojstrannou lepiacou páskou pod 
skrátené sklenené lamely.

Potrebné iba v prípade skladacích dvier  
so sklenenými lamelami.

Prenos výsledkov merania 
(návod na montáž je súčasťou dodávky 
skladacích dverí).

Vymeranie otvoru dverí 
(šírka a výška).

Potrebné náradie

Marley Deutschland GmbH 
Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 Wunstorf
Telefón +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-333
www.marley.sk

Názor predajcu

www.marley.sk
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