
Dvere jednokrídlové 

plné alebo presklené

Dvere dnu otváravé

Pravé/Ľavé

Bočné svetlíky rámové (RT)

so zasklením

Bočné svetlíky s prelepenou 

výplňou (PT)so zasklením/zaskleniami

Prídavným vystuženým 

systémovo nezávislým spojovákom

Na želanie skryté závesy integrované 

do profi lov, 2 kusy na jedno krídlo

Z hľadiska počtu krídel:

Podľa otváravosti:

Rozšírené o neotváravé elementy:

Vsadenie do presklených stien rôznych systémov:

MOŽNOSTI PREVEDENIA DVERNÝCH ZÁVESOV:

Dvere dvojkrídlové (DT) plné alebo presklené 

(k 10/2012 v príprave)

Dvere von otváravé

Ľavé /Pravé

Bočné svetlíky s prelepenou 

výplňou (PT) plnou

S možnosťou zosilenia 

spoja elementov

Povrchové dvojdielne závesy v prírodnom 

eloxe (štandard) alebo v RAL odtieni (na želanie),

3 kusy na jedno krídlo

TYPOVÉ PREVEDENIA 
VCHODOVÝCH DVERÍ:



Dizajn upravený pre znázornenie povrchov

Jednokrídlové 

dvere

Bočný svetlík s prelepenou 

výplňou (PT) so zasklením

Obdĺžnikové tyčové profi ly

(hlavná farba alternatívne 

druhá farba)

Izolačné 4-sklo 

dvernej výplne  

v čírom prevedení

Aplikácia

(druhá farba)

Vonkajšie kovanie: 

celoštítkové prevedenie 

gula-kľučka

Hlavná farba svetlíka 

s prelepenou výplňou

Aplikácia na ráme (nerez)

Aplikácia na výplni (nerez)

Izolačné 4-sklo prelepeného

svetlíka v čírom prevedení 

3

ZOBRAZENIE POVRCHOVÝCH MATERIÁLOV

Hlavná farba, drážkovanie Aplikácia Intarzia Tyčový profi l

Nástrek RAL (polomat) � � �
Nástrek štrkutúrovaný � � �
Nástrek imitácie dreva � �

Nerezový plech � �
Hliníkový plech elox (odtieň) � (prírodný) � (prírodný, bronzový, mosadzný)

Laminátová fólia �

Dizajn upravený pre znázornenie povrchov

Lemujúce olištovanie dverného

krídla vo farbe prírodný elox

Negatívne 

prevedenie

motívuIntarzia nerez

Hlavná 

farba dverí

Vonkajšie kovanie : dverné 

madlo s rozetkou vložky zámku 

Frézovaná 

drážka

Farba 

rámov

Izolačné 3-sklo rámového

svetlíka v prevedení

číre - pieskované

Výstužný 

spájací profi l

Pieskovaná

Číra

Jednokrídlové 

dvere

Bočný rámový svetlík

(RT) so zasklenímdvere (RT)

Dverný prah 

vo farbe prírodný elox

VLASTNOSTI PROFILOVÉHO SYSTÉMU 
A KONŠTRUKCIE VCHODOVÝCH DVERÍ:

Hliníkový profi lový systém 

s prerušeným tepelným mostom

Stavebná hĺbka 77mm, rovnaká 

pre rám aj krídlo v celej ploche

Dverný systém špeciálne vyvinutý a výhradne určený 

pre dverné krídla s obojstranne prelepenou výplňou

Rám a krídlo s prelepenou výplňou 

v celej ploche dverí obojstranne zarovnané

Tri tesnenia (2x dorazové, 1x komôrkové stredové), 

tri tesnenia aj v oblasti dverného prahu

Izolačné vložky v stredovej komore profi lov

Súčiniteľ prestupu tepla jednokrídlových dverí 

1040 x 2300 mm Ud = 0,97 W/m2.K

Klzné prerušenie tepelného mosta krídla 

odolávajúce priehybom vplyvom teplotných zmien

Tuhosť profi lov vysokých dverných krídiel 

zvyšovaná podľa veľkosti krídla

Dverné krídlo obojstranne prelepené 

platňami dvernej výplne 

Obojstranné olemovanie dverného krídla 

dizajnovými krycími lištami

Vrstvená konštrukcia jadra dverného krídla odolávajúca

priehybom a zlepšujúca akustické vlastnosti

Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy 

do nosnej časti dverí

Nízky prah s prerušeným tepelným mostom 

a nášlapným protišmykovým tesnením

Sme GavaPlast, tradičný výrobca dverných výplní. Predstavujeme Vám produkt  Gava Tango. Vy všetci, ktorí ste od nás 

pýtali ešte viac dizajnu, individuality aj viac techniky, ste sa na jeho vzniku inšpiratívne spolupodielali....

      Základným kameňom sa stalo viacročné spoznávanie priebehov fyzikálnych zákonitostí pôsobiacich na dvernú 

techniku. Tú sme pre Gava Tango účelovo prispôsobili špecifi cky náročným potrebám: počnúc prevedením 

profi lového systému, skladbou dverného jadra a zasklení, výberom funkčných a bezpečnostných prvkov, rešpektovaním 

preferencie teplotechniky, cez početné simulácie a skúšky zamerané najmä na preťažovanie pôsobením tepelného 

žiarenia na veľkorozmerové tmavé elementy. Súbory starších a novších, drobných či väčších inovácií sme sa rozhodli 

zapracovať aj do nášho vrcholového produktu. Neoodeliteľne s ním sa k Vám dostávajú jeho výkonné parametre, 

vlastnosti a prvky, medzi ktorými sa nachádzajú aj viaceré inovatívne protipriehybové opatrenia.

              Dizajn Gava Tango dáva maximálne vyniknúť kráse dverných výplní pomocou prevedenia tzv. obojstranného 

prelepenia dverného krídla. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné 

vonkajšie obrysy. Tým profi ly krídla Gava Tango celkom prekrýva, a to obojstranne – aj z exteriéru, aj z interiéru. Obojstranné 

prelepenie okrem atraktívnejšieho dizajnu prináša aj posilnenie izolačných vlastností a tuhosti dverného krídla. 

Mimochodom prelepenie... to sme naladili na potrebu odlišných vlastností v dvoch rovinách pôsobenia najväčších síl.  

                             Dizajny, ktoré vám predstavujeme, sme sa snažili vytvárať  bez komplikovaných kombinácií výtvarných motívov, kde 

by mala prevažovať jednoduchosť a trvalá elegancia bez krátkodobých módnych výstrelkov... Pri každom prevedení pon-

úkame identické výtvarné riešenie exteriérovej a interiérovej strany dverného krídla.

                             Ak ste si nevybrali, sme pripravení zrealizovať dvere podľa Vášho vlastného návrhu.  Kolektív GavaPlast

Skúška odolnosti 

vchodových dverí 

proti deformáciám 

pôsobením nadmerného

tepelného žiarenia



Gava Tango 

1022
Gava Tango 

1021
Gava Tango 

1020

Stavebná hĺbka 77 mm, rovnaká pre rám aj krídlo v celej ploche    �   Dverný systém špeciálne vyvinutý a výhradne určený pre dverné krídla s obojstranne             prelepenou výplňou    �   Tri tesnenia, aj v oblasti dverného prahu    �   Izolačné vložky v stredovej komore profi lov    �   Tuhosť profi lov vysokých 

Gava Tango 

1010
Gava Tango 

RT 1010

Gava Tango 

1080

Gava Tango 

1025
Gava Tango 

RT 1025
Gava Tango 

RT 1025

Gava Tango 

1026
Gava Tango 

RT 1026

4 5

Gava Tango Gava Tango 

10801080
Gava Tango Gava Tango 

PT 1080PT 1080



Gava Tango 

1110

Gava Tango 

1130

dverných krídiel zvyšovaná podľa veľkosti krídla    �   Obojstranné olemovanie dverného krídla dizajnovými krycími lištami    �   Inovatívna vrstvená skladba                            jadra odolávajúca priehybom    �   Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy do nosnej časti dverí    �   Oceľová celoplošná prepážka

Gava Tango Gava Tango 

11401140
Gava Tango Gava Tango 

PT PT 11401140

Gava Tango 

1150
Gava Tango 

RT 1150

Gava Tango 

1150
Gava Tango 

PT 1150
Gava Tango 

RT 1140
Gava Tango 

1140

Gava Tango 

RT 1170
Gava Tango 

1170
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 v skladbe jadra    �   Zasklenia vo výplniach izolačnými štvorsklami    �   Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní    �   Trojbodový zámok „automat“ s prepínačom           režimov    �   Stavebná hĺbka 77 mm, rovnaká pre rám aj krídlo v celej ploche    �   Dverný systém špeciálne vyvinutý a výhradne určený pre dverné krídla 

Gava Tango 

1215
Gava Tango 

1250
Gava Tango 

1210

Gava Tango 

1265
Gava Tango 

RT 1265

Gava Tango 

1260
Gava Tango 

1260
Gava Tango 

1265

Gava Tango 

1251
Gava Tango 

PT 1251

8 9

Gava Tango Gava Tango 

12151215
Gava Tango Gava Tango 

RT 1215RT 1215



s obojstranne prelepenou výplňou    �   Tri tesnenia, aj v oblasti dverného prahu    �   Izolačné vložky v stredovej komore profi lov    �   Tuhosť profi lov                   vysokých dverných krídiel zvyšovaná podľa veľkosti krídla    �   Obojstranné olemovanie dverného krídla dizajnovými krycími lištami    �   Inovatívna 

Gava Tango 

PT 1320
Gava Tango 

1320

Gava Tango 

RT 1310
Gava Tango 

1310
Gava Tango 

1370

Gava Tango 

1340

Gava Tango 

1330
Gava Tango 

RT 1330

Gava Tango 

1350
Gava Tango 

RT 1350
Gava Tango 

1321
Gava Tango 

RT 1321

Gava Tango 

1371
Gava Tango 

RT 1310

10 11



Gava Tango Gava Tango 

14601460
Gava Tango Gava Tango 

RT RT 14601460

Gava Tango 

1410

Gava Tango 

1411

vrstvená skladba jadra odolávajúca priehybom    �   Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy do nosnej časti dverí    �   Oceľová celoplošná            prepážka v skladbe jadra    �   Zasklenia vo výplniach izolačnými štvorsklami    �   Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní    �   Trojbodový zámok 

Gava Tango 

1460
Gava Tango 

RT 1460

Gava Tango 

1440
Gava Tango 

RT 1440
Gava Tango 

PT 1480
Gava Tango 

1480

Gava Tango 

RT 1310
Gava Tango 

1430

1312



„automat“ s prepínačom režimov   �   Stavebná hĺbka 77 mm, rovnaká pre rám aj krídlo v celej ploche    �   Dverný systém špeciálne vyvinutý a výhradne           určený pre dverné krídla s obojstranne prelepenou výplňou    �   Tri tesnenia, aj v oblasti dverného prahu    �   Izolačné vložky v stredovej komore 

Gava Tango 

PT 1510
Gava Tango 

1510

Gava Tango 

RT 1550
Gava Tango 

1551
Gava Tango 

1550

Gava Tango 

1520

Gava Tango 

1561
Gava Tango 

RT 1560

Gava Tango 

1560
Gava Tango 

PT 1560
Gava Tango 

1530
Gava Tango 

RT1530

Gava Tango 

1540
Gava Tango 

PT 1540

14 15



Gava Tango 

1620
Gava Tango 

1621
Gava Tango 

1622

profi lov    �   Tuhosť profi lov vysokých dverných krídiel zvyšovaná podľa veľkosti krídla    �   Obojstranné olemovanie dverného krídla dizajnovými krycími lištami           �   Inovatívna vrstvená skladba jadra odolávajúca priehybom    �   Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy do nosnej časti dverí    

Gava Tango 

1611
Gava Tango 

PT 1611

Gava Tango 

1670

Gava Tango 

1680
Gava Tango 

RT 1680
Gava Tango 

RT 1680

Gava Tango 

1640
Gava Tango 

RT 1640

17

Gava Tango Gava Tango 

RTRT  16801680
Gava Tango Gava Tango 

16801680

16



�   Oceľová celoplošná prepážka v skladbe jadra   �   Zasklenia vo výplniach izolačnými štvorsklami   �   Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní   �   Trojbodový                zámok „automat“ s prepínačom režimov   �   Stavebná hĺbka 77 mm, rovnaká pre rám aj krídlo v celej ploche   �   Dverný systém špeciálne vyvinutý 

Gava Tango 

RT 1710
Gava Tango 

1710

Gava Tango 

PT 1721
Gava Tango 

1721
Gava Tango 

1722

Gava Tango 

1720

Gava Tango 

1730
Gava Tango 

RT 1730

Gava Tango 

1780
Gava Tango 

RT 1780
Gava Tango 

1740
Gava Tango 

RT 1740

Gava Tango 

DT 1740

18 19



Gava Tango 

1810

Gava Tango 

1820

a výhradne určený pre dverné krídla s obojstranne prelepenou výplňou   �   Tri tesnenia, aj v oblasti dverného prahu   �   Izolačné vložky v stredovej komore                          profi lov   �   Tuhosť profi lov vysokých dverných krídiel zvyšovaná podľa veľkosti krídla   �   Obojstranné olemovanie dverného krídla dizajnovými 

Gava Tango 

1890
Gava Tango 

RT 1890

Gava Tango 

1891
Gava Tango 

PT 1891
Gava Tango 

RT 1851
Gava Tango 

1851

Gava Tango 

RT 1850
Gava Tango 

1850

21

Gava Tango Gava Tango 

18101810

20



Gava Tango 

1930
Gava Tango 

1932
Gava Tango 

1931

krycími lištami   �   Inovatívna vrstvená skladba jadra odolávajúca priehybom   �   Eliminácia prenosu dilatačných síl z povrchovej vrstvy do nosnej časti dverí    �        Oceľová celoplošná prepážka v skladbe jadra    �   Zasklenia vo výplniach izolačnými štvorsklami    �   Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní    �

Gava Tango 

1970
Gava Tango 

PT 1970
Gava Tango 

1970
Gava Tango 

RT 1970

Gava Tango 

1940
Gava Tango 

PT 1940
Gava Tango 

1940
Gava Tango 

RT 1940

23

Gava Tango Gava Tango 

RT RT 19719700
Gava Tango Gava Tango 

19701970

22



Skladba výplne na celú hrúbku  profi lov 77mm 

s izolantom na plnú hrúbku profi lu dverného 

krídla v celej jeho ploche

Oceľová celoplošná prepážka v skladbe jadra

Inovatívna vrstvená skladba 

jadra zlepšujúca akustické vlastnosti

     Zasklenie s pieskovaným motívom je ne želanie 

     možné vyhotoviť aj na vzorovanom skle „crepi“.

Zasklenia vo výplniach izolačnými 

štvorsklami s Ug = 0,5 W/m2.K 

Rámiky vymeniteľných zasklení 

z interiérovej strany v rovine platne 

výplne nenarúšajúce dizajn výplne

VLASTNOSTI A PREVEDENIE VÝPLNE DVERNÉHO KRÍDLA:

VLASTNOSTI A PREVEDENIE ZASKLENÍ DVERNÉHO KRÍDLA A SVETLÍKOV:

Možnosť osadenia madiel 

do plochy dvernej výplne (na želanie)

Ozdobný prvok: aplikácia

Ozdobný prvok: tyčový profi l

Zasklenie v celoplošne 

pieskovanom prevedení

Pozitívne prevedenie pieskovania motívu

MOŽNOSTI PREVEDENÍ VLOŽIEK ZÁMKOV:

ŠTANDARDNÁ VLOŽKA P001:

� Mechanicky robustná „stavebná“ vložka 

     s dlhou životnosťou

� bez doplnkových 

      bezpečnostných prvkov

� 6 ks kľúčov

� dodávaná osadená  vo dverách, 

     štandard pre každé dvere

ROZMERY VLOŽIEK ZÁMKOV:  55 / 35 mm pre vonkajšie kovanie s madlami , 60 / 40 mm pre celoštítkové vonkajšie kovanie

BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA AP2pro:

� 5-kolíková vložka s patentovaným 

     centrovacím kolíkom

� prekrytý paracentrický profi l

� integrovaná ochrana voči odvŕtaniu

� ochrana voči vymknutiu BSZ

� 5ks kľúčov, právne chránený profi l kľúča, 

     Kľúčová kódová karta

� na želanie prevedenie s okrúhlym 

     gombíkom z interiérovej strany RK DKZ

MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA KOMFORTU OVLÁDANIA DVERÍ ELEKTRICKÝMI PRVKAMI:

Povrchové platne dvernej výplne z pevnej 

hliníkovo-mangánovej zliatiny obojstranne 

prekrývajúcej krídlo

Inovatívna vrstvená skladba 

jadra odolávajúca priehybom

Súčiniteľ prestupu tepla Up = 0,44 W/m2.K

Ozdobný prvok: intarzia 

Ozdobný prvok: frézovaná drážka

Ozdobný prvok: gravírovanie

Vymeniteľné prevedenie zasklení výplní

Bezpečnostné opatrenie znemožňujúce 

pretlačenie zasklenia do interiéru

Dištančné rámiky izolačných zasklení

 „teplé“ na báze plastov, farba šedá

Zasklenie v čírom prevedení

Zasklenie s motívom v prevedení 

kombinácie číre - pieskované

Negatívne prevedenie pieskovania motívu
Zasklenia v rámových prísvetlíkoch

izolačnými trojsklami s Ug =0,6 W/m2.K

V:

BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA experT:

�  4 x 5-kolíková vložka s radiálnym 

      usporiadaním radov kolíkov

�  Registrovaný a viecerými patentami   

      chránený uzamykací systém

�  Bezpečnostná trieda 6, VdS trieda B, 

      trieda odolnosti voči prekonaniu 2,

      trieda odolnosti voči vylomeniu 2-6

�  ochrana voči vymknutiu BSZ

�  niklovaný povrch

�  3ks kľúčov, právne chránený 

      profi l kľúča, Kľúčová kódová karta

�  na želanie prevedenie s okrúhlym   

      gombíkom z interiérovej strany 

     RK DKZ

Technika: Dizajn (viac na strane 3)

Technika: Dizajn (viac na strane 3)
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ŠTANDARDNÁ VLOŽKA P001

ODPORÚČANÉ PREDAJNÉ CENY:

Odporúčané 

predajné ceny 

v závislosti od 

výbavy modelu  

Cenová hladina od 2 630,- € 2 765,- € 2 885,- € 3 050,- €

Ceny sú uvádzané pre jednokrídlové dvere daného modelu (bez svetlíkov) s celoštítkovým vonkajším kovaním 

(kľučka-kľučka, guľa-kľučka), so štandardnou vložkou zámku, bez montáže a montážneho materiálu.

Ceny sú uvádzané s 20%DPH Aktuálne k: 10/2012

Elektronické

 „kukátko“ 

- kamerový 

systém 

s displejom

Snímač otlačkov 

prstov integrovaný 

vo dvernom madle
Elektromechanické 

viacbodové zámky

Elektromotorická 

vložka zámku



Trojbodový  zámok „automat“: 

 Elektromechanický zámok

Jednostranná kľučka K1 Jednostranná kľučka K3

Tvorí ho súprava dielov vonkajšieho kovania:

pár madiel + exteriérová rozetka vložky + interiérová rozetka vložky 

Interiérová rozetka 

vložky zámku

Exteriérová rozetka 

vložky zámku

� Jednostranné i –obojstranné madlá sú na želanie montovateľné aj do plochy dvernej výplne, 

     pričom pre obojstranné madlá vykonávame vyosené kotvenie pre vylúčenie tepelného mosta pri prepojení madiel.

� Ďalšiu ponuku vonkajšieho kovania nájdete na našich webových stránkach -  http://www.gavatango.eu

VLASTNOSTI A PREVEDENIE VÝPLNE DVERNÉHO KRÍDLA: KOMBINÁCIE PREVEDENIA VONKAJŠIEHO KOVANIA DVERÍ

26 27

Tvoria ho 

celoštítkové garnitúry 

vonkajšieho kovania

Jednostranné madlo:

Obojstranné madlo:

Tvorí ho súprava dielov vonkajšieho kovania:

madlo + exteriérová rozetka vložky 

                + jednostranná interiérová kľučka 

                + interiérová rozetka vložky 

Jednostranná kľučka K2

Celoštítkové prevedenie:

Madlo H1 

500/300

Madlo H1 

1 000/700

Madlo H1 

1 500/1 300

Madlo H2 

1 500/1 300

Madlo H2 

1 000/700

Madlo H2 

500/300

Madlo H3 

500/300

Madlo H3 

800/600

Madlo H5 

975/800

Madlo H4

400/210

Madlo H4 

800/600

nostranná inte

eriérová rozetk

Jednostranné madlo:

Tvorí ho súp

madlo + ext

                + jed

               

    + jed

+ inte

Kľučka - Kľučka 

KL-KL

Guľa - Kľučka 

G1-KL

Guľa - Kľučka 

G2-KL

G ľa Kľ čka

štandardštandard

štandardštandard

štandardštandard

V kombinácii s elektromechanickým zámkom 
umožňuje elektrické kontrolované otváranie dverí 

alebo voľný priechod zacvakávaním dverí.

V každom momente sú dvere istené na 3 body. 
Neumožňuje využívanie funkcií elektromechanické-
ho zámku. Pre maximálnu bezpečnosť odporúčame 

zamykanie dverí na kľúč.

Pre multifunkčnosť denných 
režimov zámku v stave:

  �  elektricky nezapojenom zaaretovanom:

  �  elektricky nezapojenom odaretovanom:

  �  elektricky zapojenom zaaretovanom naviac:

ako pevný protikus zámku

ako zacvakávač pre prechádzanie bez kľúčov v D režime

pre elektricky riadené otváranie dverí v D režime
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Mechanické ovládanie dverí prevedením 
vonkajšieho kovania na strane exteriéru / interiéru:

Guľa – Guľa – 
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Optimálne zladenie miery bezpečnosti a užívateľského kom-
fortu vchodových dverí je závislé na návykových režimoch 
a požadovanej bezpečnosti jeho užívateľov. Stáva sa však, 
že užívatelia nedokážu špecifi kovať  svoje budúce požia-
davky, ktoré preto bývajú časom premenlivé. Prípadne uží-
vatelia v čase osádzania dverí ani nie sú známi... Pripravili 
sme pre Vás možnosti ako sa s tým inteligentne vysporiadať:

1x jazýčková strelka

1x jazýčková hlavná závora

2x hákové  doplnkové závory 

(spodná avrchná) s aktivačným magnetom

neponúka sa

neponúka saPrepínač D/N režimov zámku

Denný (D) režim:

  � Zatváranie / zabuchnutie len na jazýčkovú strelku

      (funkcia „automat“ nektívna)

  � Pre zamknutie potrebné prepnúť do nočného režimu

Nočný (N) režim:

  � Zatváranie / zabuchnutie jazýčkovú strelku

      a dve hákové závory (funkcia „automat“ aktívna)

  � Zamknutie na všetky 3 závory 
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