VCHODOVÉ DVEŘE SULKO
NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU

Průvodce nabídkou
vchodových dveří

www.sulko.cz . 800 155 156

Vchodové dveře jsou
přirozenou součástí našich
domovů, proto chceme, aby
vám dobře sloužily po celou
dobu jejich užívání.
Našim cílem je, abyste byli
vždy s našimi produkty
maximálně spokojeni.

O společnosti
SULKO

Výrobou a montáží oken a dveří se zabý váme již od roku 1993. Za tu dobu
jsme v České republice i v zahraničí
získali tisíce zákazníků.
SULKO je ryze českou, rodinnou společností, kter á staví na tr adičních
hodnotách a zároveň se snaží bý t
na špici v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů.
Nabízíme ucelený systém řešení otvorov ých v ýplní pro náročné zákazníky
v rodinných, by tov ých i panelov ých
domech. Dodáv áme s vé pr oduk t y
také do administrativních a komerčních budov i škol a to jak v tuzemsku,
tak například v Belgii a Švýcarsku.

Dlouhodobý růst společnosti je důkazem
síly, stability a předního postavení ﬁrmy
na českém trhu. To dosvědčuje také
zvyšování výrobních kapacit, rozšiřování počtu pracovních míst a zavádění
nových výrobků na trh.
Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují, pokud k nim má dodavatel
osobní přístup, dokáže rychle pochopit
a vyhodnotit jeho potřeby a připravit mu
nabídku na míru.
Proto klademe vysoké nároky na naše
obchodní a montážní týmy. I své partnery vybíráme a školíme tak, abychom
společně dokázali našim zákazníkům
nabídnout ty nejlepší služby.
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SULKO Open
Skvělý poměr kvality,
ceny a nestárnoucího
designu…

O.01

Jednoduché moderní tvary řady SULKO
Open patří mezi nejoblíbenější z naší
nabídky. Kvalita použitého materiálu
zaručuje v ysokou pevnost, odolnost
proti UV záření, vynikající tepelněizolační vlastnosti a dlouhou životnost – vše
v kombinaci s velmi příznivou cenou.
Nabízíme výběr z mnoha typů, barevných
provedení a doplňků.

„Ř ADA SULKO OPEN ZNAMENÁ KOMBINACI CENOVĚ DOSTUPNÉHO, A PŘITOM SV ÝMI
VLASTNOSTMI V YNIK AJÍCÍHO PRODUKTU.“
DALIBOR HASTÍK
Ředitel výroby

04–05

. Barva Bílá
. Klika Paris, stříbrná
. Hladká výplň

O.05

. Barva Antracitová
. Madlo E, nerez
. Hladká výplň

O.08

. Dekor Ořech
. Madlo R, nerez
. Okrasná výplň

O.03

. Dekor Cherry Ameretto
. Knoﬂ ík Paris, stříbrný
. Hladká výplň

O.06

. Dekor Zlatý dub
. Klika London, bronzová
. Okrasná výplň

O.09

. Dekor Mahagon
. Knoﬂ ík Paris, stříbrný
. Okrasná výplň

O.04

. Dekor Irský dub
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň

O.07

. Barva Bílá
. Madlo E, nerez
. Okrasná výplň

O.10

. Dekor Douglasie
. Klika London, stříbrná
. Okrasná výplň
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SULKO Smart
Jedinečná dominanta
vašeho domu…

S.01

Řada SULKO Smart je určena všem
zákazníkům se zájmem o náročnější řešení vchodových dveří. Díky široké škále
skel a doplňků budou vaše dveře vždy
jedinečné. Velikou předností této řady
je variabilita příček podle konkrétního
stavebního otvoru.

„K DOKONALÉMU VZHLEDU PATŘÍ TAKÉ JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA. PL ASTOVÉ DVEŘE JSOU
TÉMĚŘ BEZÚDRŽBOVÉ, STAČÍ JE JEDNODUŠE
OTŘÍT. DVEŘE SULKO MAJÍ SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ.“
SVATAVA KOCUMOVÁ
Vedoucí technického útvaru a exportu

06–07

. Dekor Oregon
. Madlo G, nerez
. Hladká výplň

S.05

. Barva Antracitová
. Madlo – set s klikou
. Hladká výplň

S.08

. Dekor Irský dub
. Klika London, bronzová
. Hladká výplň

S.03

. Barva Silver CC
. Madlo FV, nerez
. Hladká výplň

S.06

. Dekor Sorento Balsamico
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň

S.09

. Dekor Macore
. Madlo E, nerez
. Hladká výplň

S.04

. Dekor Střední dub
. Knoﬂ ík London, stříbrný
. Hladká výplň

S.07

. Barva Šedá
. Knoﬂ ík London, stříbrný
. Hladká výplň

S.10

. Barva Bílá
. Klika Paris, stříbrná
. Lamely
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SULKO Grand
Odráží sebevědomý
smysl pro styl…

G.01

Unikátní řada SULKO Grand splňuje nejvyšší nároky na funkčnost a výjimečný
design, v ysoce hodnotné povrchové
zpracování a mnoho možností při výběru
barev a dekorů. Nabízí i možnost použití
pískovaných skel. Dá se říci, že vám splní
téměř všechny vaše představy.

„SPOLU S PERFEKTNÍM VZHLEDEM NABÍZÍME
TAKÉ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ UŽITKOVÝCH FUNKCÍ, JAKO JSOU ZÁVĚSY S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVAT
DV EŘE V E TŘECH ROV IN ÁCH NEBO V ÍCEBODOVÉ Z ÁMK Y A BEZPEČNOSTNÍ VLOŽK Y,
COŽ ROZHODNĚ ZV YŠUJE SCHOPNOST ODOLÁVAT PŘÍPADNÉMU POKUSU O VLOUPÁNÍ.“
RADEK UNZEITIG, Projektový manažer

08–09

. Barva Tmavě červená
. Madlo dlouhé
. Hladká výplň

G.05

. Dekor Rustic Cherry
. Madlo FV, nerez

G.08

. Barva Tmavě modrá
. Madlo G, nerez
. Hladká výplň

G.03

. Dekor Amaretto CC
. Madlo E, nerez
. Pískované sklo

G.06

. Barva QuartzGrau
. Madlo FS, nerez

G.09

. Dekor Sorento Balsamico
. Knoﬂ ík, zlatý
. Hladká výplň

G.10

. Dekor Soft Cherry
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň

G.04

. Dekor Birke Rose
. Madlo TK2, nerez

G.07

. Barva Krémová
. Knoﬂ ík Paris, stříbrný
. Hladká výplň
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SULKO Art
Tvůrčí, jedinečná,
kreativní…
Nebojte se, buďte
originální

A.01

Řada SULKO Art je tu pro ty, kteří hledají
výjimečné možnosti kreativity. Atypické řešení, zajímavé tvary v kombinaci
s barvou skel poskytují atraktivní vzhled.
Dokonale zapadají do charakteru moderních domů, kde spolu s různými typy
doplňků umožňují dostatečně stylizovat
dveře a přizpůsobit je charakteru stavby.

„Z APOJTE VL A STNÍ FANTA ZII A V Y T VOŘTE
SI SVÉ DVEŘE Z NEKONEČNÉ Ř ADY BARE V
A PROSKLENÍ Z NAŠÍ NABÍDKY.“
ALŽBĚTA BREZOVSK Á
Obchodní referentka

10–11

. Dekor Soft Cherry
. Madlo TK1
. Hladká výplň

A.05

. Dekor Palisandr
. Knoﬂ ík Paris, stříbrný
. Hladká výplň

A.08

. Dekor Cherry Amaretto
. Klika London, bronzová
. Hladká výplň

A.03

. Dekor Bahenní dub
. Madlo FV, nerez
. Hladká výplň

A.06

. Dekor Black Cherry
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň

A.09

. Dekor Střední dub
. Knoﬂ ík London, stříbrný
. Hladká výplň

A.04

. Barva Silver CC
. Madlo R, nerez
. Hladká výplň

A.07

. Barva Anthrazitgrau Glatt
. Madlo FV, nerez
. Hladká výplň

A.10

. Barva Bílá
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň
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SULKO Alu Premium

Dodá punc luxusu
a vkusné elegance…
Vchodové hliníkové dveře SULKO Alu Premium znamenají dokonalé tvarové ztvárnění, osobitý styl a optimální kombinaci
vysokých izolačních hodnot a bezpečnosti. Luxusní a přitom velmi kultivovaný design naplňuje podstatu slova „nadčasovost“.

AP.01

12–13

.
.
.
.
.

AP.02

. Barva Graﬁ t metalíza 9011
. Madlo A,
nerez

AP.03

. Barva RAL 5002
. Knoﬂ ík,
Verona

AP.05

. Barva RAL 9022
. Madlo E,
nerez

AP.06

. Barva RAL 3003 / 3018
. Madlo FR,
nerez

nenáročná údržba
výborná zvuková izolace
široká škála barev
systémy s požární odolností
nadčasový vzhled a špičková
funkčnost
. tvarová a tepelná stálost
. dlouholetá životnost i při náročných
podmínkách

VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Alu Premium

Výhody
hliníkových dveří SULKO

„JAKÉ JSOU VLASTNOSTI HLINÍKU? JEDNODUŠE VÝJIMEČNÉ. HLINÍKOVÉ PROFILY
JSOU T VAROVĚ A TEPELNĚ STÁLÉ. JEJICH ÚDRŽBA JE ZCEL A NENÁROČNÁ,
I PŘI NEŠE TRNÉM Z ACHÁ ZENÍ SI Z ACHOVÁVAJÍ DLOUHOU ŽIVOTNOST. SULKO
SÁZÍ NA SKUTEČNOU KVALITU.“
TOMÁŠ KONEČNÝ
Obchodní ředitell

AP.04

. Dekor Irský dub
. Madlo FR,
nerez

AP.07

. Barva Ral 8000
. Madlo FR,
nerez
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SULKO Luxusní výplně
Nevšední řada pro ty,
kteří milují osobitý
styl…

Pokud dáváte přednost větší kreativitě
a rádi se obklopujete originálními a zajímavými prvky, nabízíme široký výběr
kvalitních luxusních výplní. Výplně jsou
dodávány v mnoha provedeních, s různými členěními, ornamentními skly a jinými
designovými prvky jako jsou krystaly,
podsvícení aj.
Množství variant dveřních výplní je velmi
rozsáhlé, proto na této dvoustraně uvádíme pouze „ochutnávku“ z naší nabídky.

„PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ VA ŠICH DVEŘÍ
V YBÍRE JTE DVEŘE S DVEŘNÍMI V ÝPLNĚMI,
MNOŽSTVÍ VARIANT JE OPRAVDU VELIKÉ .“
MARIAN FIGA, Vedoucí výzkumu a vývoje

LV.01

14–15

. Luxusní výplň R.6301
. Dekor Zlatý dub
. Madlo 1041

LV.05

. Luxusní výplň R.6525
. Barva Bílá
. Madlo 766

LV.08

. Luxusní výplň R.6855
. Barva RAL 6013
. Madlo 9025

LV.03

. Luxusní výplň R.6317
. Barva Modrá
. Madlo 9096

LV.06

. Luxusní výplň R.6560
. Barva Anthrazitgrau Glatt
. Madlo 1030

LV.09

. Luxusní výplň R.6938
. Barva RAL 5011 / 5014
. Madlo 1064

LV.04

. Luxusní výplň R.6508 s diodami
. Barva Bílá
. Madlo 1062

LV.07

. Luxusní výplň R.6516
. Barva RAL 6009
. Madlo 1064 + 9056

LV.10

. Luxusní výplň R.6993
. Barva RAL 7015 / 3003
. Madlo 1064

VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Luxusní výplně
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SULKO Alu Exclusive
Dveře jako originální šperk…
Exkluzivní dveře
s podsvíceným
rámem

Speciální
podsvícená
výplň

. možnost změny barvy podsvícení

. plošně podsvícený rámový proﬁl
v libovolné barvě

. možnost kombinace různých barev
podsvícení v jednotlivých částech prvku

. možnost změny barvy podsvícení
či světelených efektů

. libovolný design svítící plochy podle vašeho
návrhu

. možnost signalizace stavu uzamčení
či otevření dveří změnou barvy
podsvícení

. možnost signalizace stavu uzamčení
či otevření dveří změnou barvy podsvícení

AE.01

. Pískované sklo s nasvícením v libovolné barvě
. Madlo C350, nerez
. Barva RAL 9003

AE.02

. Podsvícená výplň R.6559
. Madlo A30, kartáč. nerez
. Barva Graﬁ t metalíza 9011

16–17

Nové trendy navozují nové v ýzv y vedoucí k uspokojení představ zákazníků
i architektů. Exkluzivní hliníkové systémy společnosti SULKO napomáhají tyto
představy realizovat.

Exkluzivní dveře
s podsvícením
Tato unikátní řada hliníkových dveří budí
zaslouženou pozornost.
Dokonalý design, prvotřídní technologie.
Dveře s raﬁnovaným podsvícením rámu
vytvoří z vašeho vstupu skutečný šperk.
Na přání lze i kombinace se speciální
podsvícenou výplní.

Vysoké dveře
Nov ým směrem v součastnosti jsou
také dveře „vysoké“. Vlastnosti a stabilita řady SULKO Alu Exclusive jsou tou
nejlepší volbou právě pro tyto nadstandardní rozměry vstupu.

VCHODOVÉ DVEŘE PRO RODINNÉ DOMY . SULKO Alu Exclusive

Inovativní design

„HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE SULKO
ALU EXCLUSIVE PATŘÍ K TOMU NEJLEPŠÍMU Z NAŠÍ NABÍDKY. SV ÝM EXKLUZIVNÍM
DESIGNEM, V YNIKAJÍCÍ KVALITOU ZPRACOVÁ NÍ A DOKON A LÝ M TECHNICK Ý M
ŘEŠENÍM AŽ DO NEJMENŠÍCH DETAILŮ
PŘEDČÍ VŠECHNA VAŠE OČEK ÁVÁNÍ. “
PETR SUCHÁNEK
Výkonný ředitel

AE.03

. Barva Graﬁ t metalíza 9011
. Madlo FS,
nerez

AE.04

. Barva Graﬁ t metalíza 9011
. Madlo FS,
nerez
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SULKO Proﬁ Line

To nejlepší pro budoucnost – nový
proﬁlový systém z vysoce technicky
vyspělého materiálu RAU-FIPRO®

Dokonalé energetické vlastnosti jsou nejdůležitějším kritériem
při vývoji proﬁlů nové generace. Výsledkem je nová dimenze vchodových dveří tvořená revolučním spojením špičkového materiálu
RAU-FIPRO® a inovativního proﬁlu SULKO Proﬁ Line.

U bílého provedení dveří je na přání
zákazníka možnost dodat dveře
se skrytým kováním.

U provedení barevného je samozřejmostí
možnost barevného sladění pantů
k barvě proﬁlů nebo k barvě kliky.

18–19

. samonosný šestikomorový proﬁl
se stavební hloubkou 86 mm
. možnost použití skrytého kování
. maximální energetická efektivita
. třída odolnosti proti vloupání až WK2
. špičkové povrchové úpravy – vysoce
jakostní, hladké, lehce udržovatelné
. provedení i s bezbariérovým prahem

RAU-FIPRO®
. vysoce technicky vyspělý materiál
se skleněným vláknem
. promyšlená receptura a výrobní
technologie dodávají tomuto
materiálu vynikající statické
vlastnosti

„PROFIL SULKO PROFI LINE NABÍZÍ TO
NE JLEP ŠÍ, CO SOUČA SN Ý TRH MŮŽE
NABÍDNOUT. BEZKONKURENČNĚ ENER-

ENERGETICKY NEJLEPŠÍ SAMONOSNÝ PROFILOVÝ SYSTÉM . SULKO Proﬁ Line

Přednosti systému
SULKO Proﬁ Line

GETICK Y NEJLEPŠÍ – S KOEFICIENTEM
P R O P U S T N O S T I T E P L A S E D O S TA L
K HRANICI UF = 0,85, TEDY NA VRCHOL
V TEPELNÉ IZOL ACI A ÚSP OR ÁCH
ENERGIÍ. POUŽITÍM ODPOV ÍDA JÍCÍCH
V ÝPLNÍ JSOU PRODUKTY Z TOHOTO PROFILU VHODNÉ PRO NÍZKOENERGETICKÉ
A PASIVNÍ DOMY.“
DALIBOR HASTÍK
Ředitel výroby

PL.02

. Barva Bílá
. Rozetová klika
. Skryté panty

PL.03

. Barva Antracit
. Rozetová klika
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Systém
posuvně-zdvižných dveří
SULKO

Dopřejte si elegantní bezbariérový
vstup do vašeho domu…
Trendy v architektuře směřují k využívání velkých prosklených
ploch. Snahou je zajistit nejen velkolepé prosvětlení prostoru,
ale také zcela nenásilné a přirozené propojení interiéru s exteriérem. Posuvně-zdvižné dveře dokonale plní tyto trendy, téměř
bezprahové napojení vnitřního a vnějšího prostoru navozuje pocit,
jako by mezi interiérem a exteriérem nebyla žádná překážka.

Foto:
SULKO Galerie,
OLOMOUC

Bezbariérový práh

Použití
. pro novostavby
i rekonstrukce
. pro plynulý přechod z obytného prostoru na terasu,
balkon nebo zahradu
. pro zimní zahrady

20–21

. pohodlný bezbariérový průchod
. jednoduché komfortní ovládání
. úspora místa – křídlo se posouvá
souběžně s rámem dveří před pevné
křídlo
. vynikající hodnoty hlukové a tepelné
izolace
. vysoká stabilita
. snadné čištění díky hladkým
plochám proﬁlů

Ovládání

Tento komfortní bezbariérový systém zdvižně posuvných dveří
označujeme názvem HS PORTÁL.

. při otevření otočením kliky se křídlo
nadzvedne o několik milimetrů,
čímž se odbrzdí a pomocí koleček
skrytých v křídle se pohybuje
ve vlastní kolejnici
. dveře se ovládají pouze jednou rukou
bezpečně, komfortně a s lehkostí
i při velkých rozměrech

„TENTO SYSTÉM EXPORTUJEME ÚSPEŠNĚ DO ŠV ÝCARSK A . U Z ÁK A ZNÍKŮ SI
ZÍSK ÁVÁ S TÁ L E V Ě T ŠÍ OBL IBU ME ZI
OSTATNÍMI SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ DÍK Y SNADNÉMU A KOMFORTNÍMU
OVLÁDÁNÍ A BEZBARIÉROVÉMU PRAHU.
JE IDE ÁLNÍ K PROPOJENÍ VENKOVNÍHO DĚNÍ A KLIDU DOMOVA S DŮRAZEM
NA MA XIMÁLNÍ PROSTOR. TENTO PRVEK MŮŽE MÍT PROSKLENOU PLOCHU
PŘES 20 m² A TÍM IDEÁLNĚ PROSVĚTLIT
VNITŘEK DOMU.“
SVATAVA KOCUMOVÁ
OVÁ
Vedoucí technického
ho
útvaru a exportu

VCHODOVÉ DVEŘE POSUVNÉ A ODSUVNÉ PRO RODINNÉ DOMY . Systém posuvně-zdvižných dveří SULKO

Výhody
posuvně-zdvižných dveří
SULKO

Foto: SULKO Galerie, OLOMOUC

Dveřní křídla se pohybují téměř nehlučně na vodicích lištách z ušlechtilých materiálů.
Maximální stabilita i pro velkoformátová zasklení.

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

Foto: SULKO Galerie, OLOMOUC

Systém
odsuvně-sklopných dveří
SULKO
Zpříjemněte si bydlení skvělou
kombinací odsuvných dveří
a sklopných oken…
Optimálně propojuje vnitřní prostory s exteriérem při dodržení
nároků na maximalizaci tepelných úspor. Velká plocha otevření
křídla zajišťuje prolnutí vnitřního a venkovního prostředí. Poskytuje maximální stabilitu i pro velkoformátová zasklení. Velkou
předností odsuvně-sklopného provedení je možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy, která umožní stejný způsob
větrání jako u oken.

Možnost jiné barvy z vnitřní a z vnější
části.

Použití
. vstupy z obytného prostoru na terasu, do zahrady ap.
. pro novostavby i rekonstrukce
. v kombinaci s kováním G.U-966 / 100
a nízkým prahem vhodné
pro „Bezbariérové bydlení“

22–23

. možnost sklopení posuvného křídla
do ventilační polohy, která umožní
stejný způsob větrání jako u oken
. úspora místa – otevřené křídlo
zabere v interiéru jen několik
centimetrů
. ve spojení s kováním G.U-966 / 100
a nízkým podlahovým prahem
(stavební výška < 20 mm) vhodné
pro „Bezbariérové bydlení“

Ovládání

Tento systém umožňuje mnoho variant řešení. Schéma znázorňuje
variantu dvou odsuvně-sklopných křídel a dvou pevně zasklených,
přičemž křídlo s kováním levým se otevírá jako první.

. všechny prvky se sklopně odsuvným
kováním se snadno otevírají i zavírají
. veškeré funkce ovládá ergonomicky
tvarovaná klika
. inovativní technika pojezdového
vozíku – křídlo lehce a precizně
zaskočí z posuvu do sklopné polohy

„ODSUVNĚ-SKLOPNÉ DVEŘE MŮŽEME
OZNAČIT ZA MODERNÍ ŘEŠENÍ BALKONOV ÝCH DVEŘÍ, K TERÉ SE NA ROZDÍL
OD BĚŽNÝCH DVEŘÍ NEOTVÍRAJÍ SMĚREM
DO INTERIÉRU MÍSTNOSTI, ALE KŘÍDLO SE ODSOUVÁ SOUBĚŽNĚ S R ÁMEM
PŘED JEHO PEVNOU ČÁST.
TENTO SYSTÉM TEDY POSKY TUJE OPTIMÁLNÍ V YUŽITÍ OBYTNÉHO PROSTORU. “
MARIAN FIGA
Vedoucí výzkumu
u
a vývoje

VCHODOVÉ DVEŘE POSUVNÉ A ODSUVNÉ PRO RODINNÉ DOMY . Systém odsuvně-sklopných dveří SULKO

Výhody
odsuvně-sklopných dveří
SULKO

Varianta pro „Bezbariérové bydlení“ – Odsuvné kování G.U-966 / 100 oZ bb
Odsuvný systém je možné vybavit kováním pro bezbariérové řešení vstupu. Technicky
vyspělé kování G.U-966 / 100 oZ bb nabízí nejen velmi komfortní obsluhu, ale v kombinaci
s nízkým prahem také pohodlný přechod bez rizika zakopnutí, který ocení především děti,
senioři a lidé se sníženou pohyblivostí.
Tento systém je tedy také vhodný pro „Bezbariérové bydlení“.

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

Systém
posuvně-skládacích dveří
SULKO

Ideální pro maximální propojení
interiéru s exteriérem…
Systém osuvně-skládacích dveří je velmi působivým detailem
domu. Ideálním způsobem propojí obytný prostor se zahradou
či terasou. Dveře se otevírají v celé šíři prosklené stěny, snadno se ovládají. Dveře je možné skládat k jedné nebo k oběma
stranám, a to s minimálním nárokem na prostor.

Skládací dveřní křídla umožňují
maximální otevření dveřního prostoru.

Použití
. pro maximální otevření a propojení interiéru s exteriérem
(např. vstupy z obývacích pokojů na terasy, do zimních zahrad
ap.) – úplně otevřená křídla umožňují odkrýt celý dveřní otvor
. pro novostavby i rekonstrukce
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. tento inovativní systém umožňuje
velkorysý průchod a zcela nový pocit
bydlení
. díky promyšlenému skládacímu
mechanismu mohou být otevřeny
všechny dveřní prvky
. díky konstrukci proﬁlů a kvalitnímu
armování je přitom možné
vytvořit mimořádně rozměrné
prvky, které se tak přizpůsobí
i velmi smělým architektonickým
požadavkům

Princip
Tento systém umožňuje mnoho variant řešení, jak maximálně
propojit vnitřní dění s venkovním.

. křídla je možné skládat k jedné nebo
k oběma stranám s minimálním
nárokem na prostor
. křídla se přitom pohybují téměř
nehlučně ve vodicích lištách, které
jsou zabezpečeny nahoře nebo dole

„U M Í M E P R O VÁ S V Y R O B I T I D V E ŘE SE SPECI Á L NÍ ÚPR AVOU KOVÁ NÍ
VHODNOU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ZATĚŽOVANÉHO CHLOREM, A TAK TŘEBA
IDEÁLNĚ PROVÁZAT VÁŠ VNITŘNÍ BAZÉN
S VENKOVNÍ TERASOU.“
SVATAVA KOCUMOVÁ
Vedoucí technického útvaru a exportu

VCHODOVÉ DVEŘE POSUVNÉ A ODSUVNÉ PRO RODINNÉ DOMY . Systém posuvně-skládacích dveří SULKO

SULKO
Posuvně-skládací
dveře

Foto: SULKO Galerie, OLOMOUC

. šířka skl. křídla: max. 900 mm . váha křídla max. 80 kg
. šířka prvku: bílé proﬁly max. 4 000 mm, 5 000 mm; barevné proﬁly max. 3 000 mm, 4 000 mm
. výška prvku: bílé proﬁly max. 2 300 mm; barevné proﬁly max. 2 200 mm

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

SULKO
pro komerční
budovy

Vstupní dveře –
vizitka každé
budovy…
SULKO nabízí široký výběr plastových i hliníkových
dveřních systémů pro komerční budovy, splňující
vysoké nároky na jejich použití.
Nadstandardní rozměry a výběr barev podle vašich
požadavků je u nás samozřejmostí.

KB.01
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. Plast, Dekor Ořech
. Knoﬂ ík London, bronzový
. Hladká výplň

KB.05

. Plast, Dekor Irský dub
. Madlo R, nerez
. Hladká výplň

KB.03

. Plast, Barva Mechově zelená
. Madlo E dlouhé, nerez
. Hladká výplň

KB.06

. Plast, Barva Silver CC
. Madlo FV, nerez
. Hladká výplň

VCHODOVÉ DVEŘE PRO KOMERČNÍ BUDOVY

KB.02

„KOMFORT A KVALITU VSTUPNÍCH DVEŘÍ
A PORTÁLŮ PRO KOMERČNÍ PROSTORY,
ÚŘADY, ŠKOLY, NEMOCNICE AP. LZE JEŠTĚ ZVÝŠIT VELIKOU ŠKÁLOU MODERNÍCH
DOPLŇKŮ JAKO JE NAPŘ. SAMOZAMYK ACÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY,
ČIPOVÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY ATD.“
ROMAN TRÁVNÍČEK
Vedoucí oblastního
zastoupení

KB.04

. Plast, Dekor Douglasie
. Klika Paris, stříbrná
. Hladká výplň

KB.07

. Plast, Dekor Cherry Amaretto
. Madlo FS, nerez
. Hladká výplň

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

SULKO
pro bytové domy
Naleznou své
místo v každém
moderním
domě…

V naší nabídce naleznete kvalitní
vstupní portály pro bytové domy včetně schránkových panelů, zvonkových
tabel a dalších doplňků, které eliminují pohyb cizích lidí v prostorách,
kde to není žádoucí.
Nadstandardní rozměry a výběr barev je i v případě dveří pro bytové
domy u nás samozřejmostí.

„U VSTUPNÍCH DVEŘI BYTOVÝCH DOMŮ JE
VELMI DŮLEŽIT ÝM ASPEKTEM BEZPEČNOST. NA PŘÁNÍ ZÁK AZNÍK A ZAJISTÍME
U NAŠICH PRODUKTŮ SPLNĚNÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH NOREM. “
MARIAN FIGA, Vedoucí výzkumu a vývoje

BD.01
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. Plast, Barva Bílá
. Klika Paris, stříbrná + Alu lišta
. Hladká výplň, schránkový panel

BD.05

. Hliník, Barva RAL 8017
. Madlo C
. Okrasná výplň ALU

BD.08

. Hliník, Barva RAL 3001
. Knoﬂ ík, Liverpool

BD.03

. Plast, Zlatý dub
. Knoﬂ ík Verona + madlo A
. Hladká výplň, schránk. panel

BD.06

. Hliník, Barva RAL 5014
. Madlo FR,
zdvojené okop. madlo A30

BD.09

. Hliník, RAL 7036
. Madlo FR
. Okrasná výplň ALU

BD.04

. Plast, Cherry Ameretto
. Madlo G, nerez + Alu lišta
. Hladká výplň

BD.07

. Hliník, Barva RAL 5000
. Madlo FV
. Okrasná výplň ALU, schránkový panel

BD.10

. Hliník, Barva RAL 8003
. Klika Liverpool,
okopové madlo A30

VCHODOVÉ DVEŘE PRO BYTOVÉ DOMY

BD.02

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

SULKO Technické informace
Jaký materiál zvolit?
Každý z materiálů má svá speciﬁka a vhodné využití.
Rádi vám při bezplatných konzultacích pomůžeme určit, jaký materiál je vhodný právě pro vaši stavbu.

Plast

Hliník

Pro plastové produkty hovoří několik základních faktorů:

. ideální pro prostory s velkou frekvencí používání, hliník
jako stabilní materiál dokáže odolávat i větším otřesům
a nešetrnému zacházení
. ideální pro nadstandardní rozměry a architektonicky
speciﬁcká řešení
. vícekomorové proﬁly s přerušeným tepelným mostem
zaručují vynikající funkčnost a tepelněizolační vlastnosti
. nadčasový design a široká barevná škála

. velké množství nejrůznějších vzhledů
. minimální údržba – hladký neporézní povrch,
který se snadno udržuje
. technologická pokročilost
. dlouhá životnost
. vynikající tepelněizolační vlastnosti
. vynikající poměr kvalita / cena

Vchodové dveře jsou vyráběny z vícekomorového proﬁlového systému se stavební hloubkou 70 mm, který zajišťuje velmi dobrou
tepelnou izolaci. Technickým znakem je maximálně dimenzovaná
ocelová výztuž, která je zárukou vysoké stability. Vchodové dveře
jsou vyráběny v klasickém proskleném provedení nebo v mnoha
typech dveřních výplní.

Standardní provedení vchodových dveří
U vchodových dveří klademe zvýšený důraz na bezpečnost, funkčnost a dlouhou životnost.

. technické provedení a konstrukce vchodových dveří se zásadně
liší od provedení a konstrukce oken a balkonových dveří
. hlavním rozdílem je masivnější provedení proﬁ lů dveřního
rámu a křídla
. do rohů křídel dveří jsou vkládány speciální vložky, které zaručují jejich tuhost
. dveře mohou být osazeny v provedení klika / klika nebo
klika / knoﬂ ík, popřípadně různými druhy madel

. vchodové dveře jsou vyráběny z masivních křídlových proﬁlů
Z118 (T118) systému REHAU
. pomocí obvodového těsnění umístěného ve dvou rovinách je zajištěna vysoká těsnost proti zatékání dešťové vody do interiéru
. statiku dveří zajišťují předimenzované ocelové pozinkované
výztuže, které jsou v rozích spojovány pomocí speciálních rohových spojek. Ty umožňují svaření výztuh a zhotovení tuhého
rámu odolného proti kroucení
. spoj je doplněn jedinečným systémem elementů umožňujícím
dodatečné dotahování rohového spojení

Barvy a dekory

Standardní dodávka

. plastové dveře nabízíme v několika desítkách dekorů a barev
(vzorník barev a dekorů naleznete na straně 43)
. u hliníkových prvků si můžete zvolit barvu podle vzorníku RAL

. hliníkový práh vysoký
. otevíravé dovnitř
. dvojsklo U = 1,1
(4-16-4 Plan. Top N+ + Ar, nerezový rámeček)
. kování – Maco
. vnější kování – klika / klika (štítek 36 mm)
. zámková vložka + 5 klíčů + bezpečnostní karta

Zasklení
. standardně izolační dvojsklo / individuálně trojsklo
. standardně zasklívací lišty oblé
. standardně dorazové těsnění černé (jiné varianty za příplatek,
distanční rámeček nerezový (u dvojskla bez příplatku)
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. SULKO Vchodové dveře jednokřídlé

. SULKO Vchodové dveře dvoukřídlé

vstupní prvek do budovy, jehož plný
průchod uzavírá jedno křídlo

. SULKO Boční ﬁ x

vstupní prvek do budovy, jehož plný
průchod uzavírají dvě křídla – hlavní
a vedlejší

pevné zasklení v rámu, spojené
s rámem vchodových dveří pomocí
spojovacích proﬁlů

Komponenty
3

1

2

Kování vnitřní
více na str. 32

7
2

1

3

Kování vnější (kliky, madla, rozety)
více na str. 33

4

Dveřní závěsy
více na str. 34

5

Doplňky (klepadla, schránky, kukátka atd.)
více na str. 34

6

Dveřní práh
více na str. 35

7

Dveřní výplň
více na str. 36–41

5
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Pojmy

4

2

5
2

6

Schéma otevírání dveří

. ven otevíravé levé dveře

. ven otevíravé pravé dveře

. dovnitř otevíravé pravé dveře

. dovnitř otevíravé levé dveře

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

SULKO Kování vnitřní
Zámková vložka
s knoﬂ íkem
Vložky mohou být opatřeny
tzv. „otočným knoﬂ íkem“,
kterým se z vnitřní strany
zamyká a odpadá tak riziko
zabouchnutí dveří s klíčem
uvnitř. Z vnější strany
se odemyká běžným
způsobem – klíčem.

Elektrický vrátný pro hliníkové
vchodové dveře

Elektrický vrátný pro plastové
vchodové dveře

Elektricky ovládaný zámek
dveří, který lze ovládat
přímo z dveřních telefonů
nebo pobočkových telefonních
ústředen. Je vhodný
pro vchodové dveře kanceláří
nebo domů, kde je požadován
kontrolovaný pohyb osob.

Elektricky ovládaný zámek
dveří, který lze ovládat
přímo z dveřních telefonů
nebo pobočkových telefonních
ústředen. Je vhodný
pro vchodové dveře kanceláří
nebo domů, kde je požadován
kontrolovaný pohyb osob.

Biometrická čtečka otisku prstu

Elektronický systém
dálkového otevírání dveří

Identiﬁkace pomocí otisků prstů je
velmi účinný způsob ochrany proti
neoprávněnému vstupu. Zaručuje
nezaměnitelnost konkrétní osoby.
V přístupových systémech s identiﬁkací
osob pomocí otisků prstů odpadá
použití jakýchkoliv karet nebo čipů,
otisk prstu každý člověk vždy u sebe
a nehrozí tedy jeho zapomenutí,
záměna nebo odcizení.

Tento prvek slouží k dálkovému
otevírání dveří. Vchodové
dveře lze osadit tzv. pohyblivou
západkou a je možné volit mezi
režimy otevřené a uzavřené
západky. Systém je možné
napojit na stávající síť v domě.

Systém elektronického
sledování oken

Automat
KFV

Spočívá v kombinaci rohového
převodu s magnetickým
čepem umístěným na křídle
a kontaktního protikusu / čidla
na rámu okna.
V okamžiku, kdy dojde
k rozdělení magnetického
kontaktu, je vyslán impuls
do zařízení, na které je systém
napojen.

Přídavná zvýšená bezpečnost.
Dveře se jednoduše přitáhnou
a dva kulaté čepy automaticky
vystřelí, při otáčením klíče
dochází k vysouvání háků,
dveřní uzávěra spolehlivě
a automaticky zamezuje
deformacím dveřního křídla
a zajišťuje trvalou těsnost.

Dveřní rozvora – provedení
s uzavíracími rolničkami
Na kování vchodových dveří jsou
kladeny vysoké nároky z hlediska
kvality i bezpečnosti. Proto používáme
pro naše výrobky dveřní kování
předních výrobců, kteří patří mezi
světovou špičku. Jedním z takových
výrobků je i tato rozvora pro zvýšení
bezpečnosti vstupních dveří.
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Kliky
Vybíráme pro vás
kvalitní kování
v mnoha variantách
povrchových úprav.
Kliky nabízíme
v provedení:
knoﬂ ík / klika
nebo klika / klika.

Madla
V nabídce máme
také široké portfolio
vysoce kvalitních
madel nejrůznější
tvarů.

Kování rozetové
V našem sortimentu
nechybí ani dělené
sestavy, tzv. kliky
rozetové.

VCHODOVÉ DVEŘE PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY . SULKO Kování vnitřní . Kování vnější

SULKO Kování vnější

Kování pro posuvné
a odsuvné dveře
Toto vynikající
kování nabízíme také
v uzamykatelné verzi.

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

SULKO Doplňky
Okopové madlo

Ochranná lišta

Účinná ochrana před poškozením vchodových dveří například
jízdními koly. Díky řadě variant
provedení lze kombinovat mnoho druhů designů a povrchových
úprav dle lakovaných odstínů
RAL, leštěného či broušeného
nerezu.

Účinná ochrana vchodových
dveří u bytových domů

Větrací mřížka

Nožní stavěč

Zajišťuje jednoduché a zároveň
bezpečné odvětrávání místností,
např. při dlouhodobé
nepřítomnosti. Dochází
tak k zamezení tvoření plísní
v interiéru. Uvedené typy
zabezpečují nutnou výměnu
vzduchu při minimálním
tlakovém spádu (2 [Pa]).

Slouží k zajištění dveří
v libovolně otevřené poloze
zašlápnutím stavěče.

Samozavírač

Uzamykatelný dveřní řetízek

Slouží k samočinnému zavírání
a doklapu křídla do rámu dveří.
V provedení s aretací umožňuje
zablokování dveří v otevřené
poloze. Díky nastavitelným
parametrům rychlosti a síly
zavírání umožňuje plynulé
nastavení.

Slouží i jako dětská pojistka
Řetízek se obsluhuje z vnitřní
i vnější strany klíčem.
Řetízek je vyroben z tvrzené
oceli s kvalitní otočnou
cylindrickou vložkou.

Slouží proti zašpinění a obití
PVC výplně ve spodní části
vchodových dveří například
jízdními koly.

Jednoduchým odblokováním lze
opět stavěč odjistit.

Klepadla, kukátka
V naší nabídce naleznete doplňky vyrobené pouze z ušlechtilých materiálů. Protože portfolio doplňku je velmi široké, uvádíme zde jen pár příkladů.
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Elegantní 3D závěsy pro vchodové dveře
Všechny komponenty vchodových dveří volíme tak, aby splňovaly
vysoké nároky na technické řešení, funkčnost, dlouhou životnost
a v neposlední řadě také klademe důraz na design.
Proto vám můžeme nabídnout skutečně to nejlepší.
Dveřní závěsy SIKU Rollenband k tomu jednoznačně patří.
.
.
.
.
.
.
.
.

použitelné pro všechny běžné proﬁly
třídimenzionální seřízení bez svěšení dveří
přímé upevnění ve dveřním rámu i křídle
vysoká nosnost do 120 kg
délka závěsu 140 mm, průměr závěsu 20 mm
bezúdržbová ložiska
na přání provedení se zajišťovacím čepem
povrchové úpravy:
dopravní bílá – RAL 9016
hnědá - H9
saténová kartáčovaná nerez ocel

SULKO Prahy
Al práh nízký

Al práh vysoký

Hliníkový dveřní práh s tepelně
přerušeným tepelným mostem.
Vynikající těsnost proti průvanu
a nárazovému dešti.
Při montáži se hliníkový nízký
práh pokládá na čistou „0“.
Nejlépe se uplatní tam,
kde se neprovádí rekonstrukce
podlahy.

Hliníkový dveřní práh s tepelně
přerušeným tepelným mostem.
Vynikající těsnost proti průvanu
a nárazovému dešti.
Při montáži se zapouští 30 mm
pod čistou „0“. Nejčastější
použití je tam, kde se provádí
rekonstrukce podlahy –typické
pro novostavby.

Bezbariérový práh

Automatický práh

Vstřícné vůči všem se sníženou
schopností pohybu.

Nabízíme možnost zabudování
automatických prahů, které jsou
vhodné do bezbariérových
prostor. Oproti klasické
instalaci není v zárubni použit
práh, který může znemožnit
a ztížit přístup do místností
osobám s obtížnou pohyblivostí
nebo vozíčkářům.

Bezbariérový práh odpovídá
požadavkům na přístupové
cesty pro invalidní spoluobčany.
Zajišťuje tak nerušený vstup
do budovy.
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SULKO Okrasné dveřní výplně
ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ DVEŘNÍCH V ÝPLNÍ A JEJICH VARIANT JSME PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI ROZDĚLILI DO TŘÍ K ATEGORIÍ – OD ZÁKLADNÍCH
PLASTOVÝCH, PŘES ODOLNÉ V ÝPLNĚ HPL, AŽ PO V YSOCE KVALITNÍ V ÝPLNĚ ALU.
ZAPOJTE VLASTNÍ FANTAZII A V YTVOŘTE SI JEDINEČNÉ DVEŘE Z NAŠÍ NABÍDKY.
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Na této dvoustraně představujeme plastové dveřní výplně, které jsou vyráběny formou
lepení PVC desek a tepelněizolačních materiálů. Vyznačují se především klasickými tvary,
nenáročnou údržbou a příznivou cenou.
Nejvhodnější variantou je bílé provedení s polystyrenovým jádrem. Dekor dřeva, vzhledem
k tepelné roztažitosti plastů, vyžaduje pevnou výztuhu jádra výplně. Proto, pokud dáváte
přednost povrchové úpravě v dekoru dřeva, doporučujeme zvolit ze široké nabídky HPL
nebo ALU výpní.
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Řez HPL výplně
se zafrézovaným
nerezovým páskem

Řez HPL výplně
s nalepeným
nerezovým rámečkem

Dveřní výplně s povrchem z vysokotlakého laminátu
HPL
HPL desky s extrudovaným polystyrenem (XPS) zaručují
pevnost, stálost a vynikající tepelněizolační vlastnosti.
Minimální tepelná roztažitost povrchov ých desek je
garancí stability dveřní výplně i při provedení v dekoru
dřeva. Mají delší životnost, minimální požadavky na údržbu a perfektní vzhled.
Použití HPL desek umožňuje téměř neomezenou paletu
dekorů dřeva nebo barevných nástřiků dle RAL vzorníku,
případně kombinace obojího.
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Vysoce kvalitní dveřní výplně ALU
Hliník je v současnosti jedním z nejkvalitnějších materiálů používaných pro povrchové desky dveřních výplní.
Vlastnosti hliníku jsou vynikající ve všech měřitelných
ohledech.
ALU výplně se vyznačují odolností vůči povětrnostním
vlivům a účinkům slunečního záření. Jsou vyráběny systémem lepení ALU desek a tepelněizolačních materiálů
na bázi extrudovaného polystyrenu.
Tyto výrobky mají velmi dlouhou životnost, minimální požadavky na údržbu, tvarovou stálost a perfektní vzhled.
Použití ALU desek umožňuje téměř neomezenou paletu
dekorů dřeva nebo barevných nástřiků dle vzorníku RAL,
případně kombinace obojího.
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SULKO Skla pro dveřní výplně
Druhy skel

Skla se saténovou povrchovou úpravou

Ornamentní skla

. Tepelněizolační
. Ornamentní
. Drátoskla
. Protihluková
. Protisluneční
. Bezpečnostní kalená nebo
lepená

Řada čirých a barevných plavených skel,
která jsou z jedné strany matována
. kvalitní plavené sklo
. ušlechtilý průsvitný nebo saténovaný vzhled
. jedinečné odstíny
. odolné proti skvrnám
. zlepšený ﬁltr pro venkovní světlo

Ornamentní a tónovaná skla jsou vhodná
použít tam, kde chceme zabránit průhlednosti
a chránit tak své soukromí, a naopak nechceme
omezit průchodu světla dovnitř.
Standardně jsou používána izolační skla
s plastovým rámečkem, která jsou pokovena
a naplněna vzácným plynem (argonem, resp.
kryptonem).

SULKO Clear

SULKO Bronze

SULKO Dark Grey

SULKO Green

SULKO Priva Blue

SULKO Bamboo

SULKO Crepi

SULKO Flutes

SULKO Gothic

SULKO Chinchilla

SULKO Kathedr. Klein

SULKO Konfeta

SULKO Krizet

SULKO Kura

SULKO Niagara

SULKO Patterned 130

SULKO Patterned 130

Skla se saténovou povrchovou úpravou

SULKO Arctic White

Ornamentní skla

SULKO Screen

42–43

Zvolte si barvu či dekor sladěný s architekturou vašeho domu.
Aktuální nabídku barev a dekorů můžete sledovat na:
barvy.sulko.cz

Bílá

Krémová

Zjizvená bílá

Šedá

Oregon

Douglasie

Cherry Amareto

Soft Cherry

Sorento Balsamico

Zlatý dub

Rustic Cherry

Macore

Střední dub

Ořech

Bahenní dub

Mahagon

Black Cherry

Palisandr

U HLINÍKOV ÝCH PRVKŮ SI MŮŽETE

VCHODOVÉ DVEŘE PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY . SULKO Skla pro dveřní výplně . SULKO Vzorník barev a dekorů

SULKO Vzorník barev a dekorů

ZVOLIT LIBOVOLNOU BARVU PODLE
VZORNÍKU RAL.

Silver CC

Quartzgrau

Antracit

Anthrazitgrau Glatt

SULKO . Průvodce nabídkou vchodových dveří . www.sulko.cz

www.sulko.cz . 800 155 156

SULKO Centrála, Zábřeh
SULKO Galerie, Ostrava
SULKO Galerie, Olomouc
SULKO Galerie, Brno
SULKO Galerie, Praha

SULKO Centrála
ZÁBŘEH

Československé armády 861/28 . 789 01 Zábřeh . tel. 583 469 111 . sulko@sulko.cz

SULKO Galerie
SULKO partner

BRNO

Palackého tř. 155a . 612 00 Brno . tel. 541 260 468 . brno@sulko.cz

OLOMOUC

Holická 32 (u Baumaxu) . 772 00 Olomouc . tel. 585 226 050 . olomouc@sulko.cz

OSTRAVA

Janáčkova 20 . 702 00 Ostrava . tel. 596 542 733 . ostrava@sulko.cz

PRAHA

Antala Staška 2027 . 140 00 Praha 4 – Krč . tel. 272 735 831 . praha@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře
BRUNTÁL

Na webových stránkách www.sulko.cz
najdete širokou obchodní síť našich
partnerů, kde si můžete vyhledat svého
nejbližšího prodejce.

Jesenická 47/719 . 792 01 Bruntál . tel. 554 254 623 . bruntal@sulko.cz

DĚČÍN

Masarykovo náměstí č. 18 . 405 02 Děčín . tel. 412 513 611 . decin@sulko.cz

H. KRÁLOVÉ

Brněnská 700/25 . 500 06 Hradec Králové . tel. 495 221 242 . hradec@sulko.cz

JESENÍK

V Oblouku 816/5 . 790 01 Jeseník . tel. 584 409 488 . jesenik@sulko.cz

KLATOVY

Na Šíji 284 . 339 01 Klatovy . tel. 376 312 871 . klatovy@sulko.cz

KOLÍN

Sladkovského 13 . 280 02 Kolín IV. . tel. 321 671 782 . kolin@sulko.cz

LIBEREC

Londýnská 108/3 . 460 01 Liberec . tel. 485 146 874 . liberec@sulko.cz

OPAVA

Krnovská 104 . 746 01 Opava . tel. 553 666 667 . opava@sulko.cz

PARDUBICE

Bělehradská 554 . 530 02 Pardubice-Polabiny . tel. 466 301 224 . pardubice@sulko.cz

PLZEŇ

Slovanská 15 . 326 00 Plzeň . tel. 377 819 044 . plzen@sulko.cz

PROSTĚJOV

Rostislavova 8 . 796 01 Prostějov . tel. 582 341 706 . prostejov@sulko.cz

PŘEROV

Kratochvílova 34 . 750 02 Přerov . tel. 581 215 025 . prerov@sulko.cz

SVITAVY

nám. Míru 79/5 . 568 02 Svitavy . tel. 461 540 826 . svitavy@sulko.cz

ŠUMPERK

M. R. Štefánika 1a . 787 01 Šumperk . tel. 583 222 255 . sumperk@sulko.cz

TÁBOR

Chýnovská 533 . 390 02 Tábor . tel. 381 210 998 . tabor@sulko.cz

TEPLICE

Spojenecká 764 . 415 01 Teplice . tel. 417 530 827 . teplice@sulko.cz

ZLÍN

U Dřevnice 436 . 763 02 Zlín . tel. 577 101 001 . zlin@sulko.cz

ŽAMBERK

Nádražní 42 . 564 01 Žamberk . tel. 725 560 971 . skalicky.miroslav@sulko.cz

