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Obrázok 1: Ako jeden z prvých výrobcov na trhu ponúka 
Schörghuber riešenia dverí odskúšané a certifikované na 
bezbariérovosť. 

 
Novinka v spolo čnosti Schörghuber:  
Dvere odskúšané na bezbariérovos ť 
Potom čo spolo čnos ť Schörghuber, ako prvý výrobca, 
uviedla v roku 1962 na trh protipožiarne dvere z dr eva, 
dokazuje dnes podnik opätovne priekopníckeho ducha a 
ponúka ako prvý výrobca prvky dverí odskúšané na 
bezbariérovos ť. Inak, ako porovnate ľné riešenia 
výrobkov dostupné na trhu, v spolo čnosti Schörghuber 
je kompletný prvok dverí preskúšaný a certifikovaný  
pod ľa normy DIN 18040 na bezbariérovos ť a nie iba 
jednotlivé komponenty, ako napríklad k ľučky dverí alebo 
zámky.  

Dvere sú spájajúcimi a zároveň rozdeľujúcimi prvkami 
priestorov. Aby sa tieto nestali bariérou, predovšetkým vo 
verejných objektoch, vyžaduje zákonodarstvo 
prostredníctvom normy DIN 18040, aby boli dvere zreteľne 
pozorovateľné, aby sa ľahko otvárali a zatvárali a musí sa 
nimi bezpečne prechádzať. Aby sa architektom a predajcom 
poskytla aj v tejto oblasti istota pri plánovaní, uviedla 
spoločnosť Schörghuber, ako prvý výrobca, na trh riešenia 
dverí preskúšané a certifikované na bezbariérovosť. Tieto 
dvere boli pre tento postup hodnotenia odskúšané ako 
kompletné prvky, teda krídlo dverí, zárubňa, kľučky, zámok, 
závesy, zatvárač dverí a podlahové tesnenie, v skúšobnom 
inštitúte pre stavebné prvky (PFB).  
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Testovali sa pritom ovládacie sily dverí podľa normy DIN EN 
12217. Tieto poskytujú informáciu o tom, koľko sily je treba 
na otvorenie dverí. Pri protipožiarnych dverách to platí 
napríklad aj proti sile zatvárača dverí. Výsledok skúšobného 
postupu: všetky skúšané prvky dverí Schörghuber dosiahli 
triedu 3 potrebnú podľa tejto normy a podľa normy DIN 18040 
sa preukázateľne považujú za bezbariérové. 

Ako všetky výrobky Schörghuber nie je ani ich vyhotovenie 
nemenné, preto ich je možné navzájom kombinovať, takže je 
možné podľa požiadavky zvoliť funkcie, ako napríklad 
protipožiarna, dymotesná a protihluková ochrana, rôzne 
varianty zárubní a dizajnu. Rozhodujúce pre schválenie 
vyhotovenia ako bezbariérové dvere sú okrem veľkosti a 
hmotnosti počet tesnení a druh kovaní. Vďaka mnohým 
možnostiam kombinácie a použitia sa dvere hodia na použitie 
všade tam, kde sa kladie dôraz na bezbariérovosť: napríklad 
v kancelárskych a administratívnych budovách, v hoteloch, 
ošetrovateľských a zdravotníckych zariadeniach alebo v rámci 
súkromnej bytovej výstavby. 

Aj komponenty dverí iných výrobcov sú síce preskúšané na 
bezbariérovosť, avšak často nie v kombinácii s inými 
konštrukčnými dielmi, ako zámky alebo podlahové tesnenia. 
To, či potom dvere v zabudovanom stave dodržiavajú 
predpísanú ovládaciu silu pre bezbariérové výrobky, nie je isté 
a nie je to možné zaručiť tak, ako pri dverách Schörghuber 
preskúšaných na bezbariérovosť. 

Ak by sa pri dodatočnej skúške zistilo, že prvky dverí ako 
celok nespĺňajú požiadavky podľa normy DIN 18040 na 
bezbariérovosť, musia sa tieto prípadne nákladne a časovo 
náročne dovybaviť. Istotu pri plánovaní pri bezbariérovej 
výstavbe majú architekti a predajcovia preto iba pri riešeniach 
dverí odskúšaných ako celok, ako je to napríklad u dverí 
Schörghuber. 

Pretože sú požiadavky na bezbariérovosť vo verejných 
budovách veľmi komplexné a vzťahujú sa iba na ovládaciu 
silu dverí, poskytuje Schörghuber svojím partnerom okrem 
výrobkov špeciálne vyvinutých pre túto oblasť aj zrozumiteľne 
pripravené tipy, upozornenia a smernice pre bezbariérovú 
výstavbu. Zákazníci Schörghuber tieto nájdu v návode na 
montáž, ktorý sa dodáva ku každým dverám, a na internetovej 
stránke Schörghuber. 
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Obrázky a popisy k obrázkom:  
 

 
Obrázok 2: Pre vä čšiu istotu pri plánovaní poskytuje 
Schörghuber svojim partnerom dvere odskúšané na 
bezbariérovos ť. V spoločnosti Schörghuber sa pritom 
certifikuje kompletný prvok dverí a nie iba jednotlivé 
komponenty, ako napríklad kovania. 

 
 
 

 
 

 
 

Možnosti kombinácií dverí Schörghuber odskúšaných  
a certifikovaných pod ľa normy DIN 18040 na bezbariérovos ť: 

 
Použitie: dvere hotelov, chodbové dvere, vchodové dvere do bytu, 
posuvné dvere, dvere v nemocniciach, dvere do WC, prvky dverí vo 
verejných oblastiach a mnoho ďalších. 
 
Funkcie:  T30 a T90 protipožiarna ochrana, dymotesná ochrana, 
protihluková ochrana Rw,P = 32 dB, 37 dB a 42 dB, 
zabezpečenie voči vlámaniu RC 2 a RC 3 
 
Hrúbky dverí: 42, 50, 70 mm 
 
Vyhotovenie: 1-krídlové a 2-krídlové 
 
Zárubne:  drevené, oceľové a hliníkové zárubne 
 
Dodato čné vybavenie:  zámky s panikovou funkciou a bez nej, 
samočinné blokovanie, viacnásobné blokovanie, kľučky s rôznym 
dizajnom, nasadené a skryto umiestnené zatvárače dverí 
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Fotky: Schörghuber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Obrázok 3: Pretože je možné jednotlivé komponenty 
dverí Schörghuber odskúšaných na bezbariérovosť 
navzájom kombinovať a tieto je možné vyhotoviť  
s funkciami, ako protipožiarna, dymotesná a protihluková 
ochrana, hodia sa pre rôzne oblasti použitia, ako 
napríklad použitie v ošetrovateľských a zdravotníckych 
zariadeniach. 


