
 Vlastný dom, resp. nad štandardne upravený nový alebo starší byt, je pre 
mnohých občanov Slovenska celoživotným dielom. Z uvedeného hľadiska je preto 
dôležité poskytnúť budúcim i súčasným stavebníkom seriózne,  neskresľujúce 
informácie o kvalitatívnych a technických požiadavkách výrobkov, ktoré jednotlivé 
výplne otvorov na stavbách uzatvárajú. 
 Medzi výrobky uzatvárajúce výplne otvorov stavieb okrem okien patria aj 
vchodové a interiérové  dvere. Ich význam pre jednotlivé stavby je skoro rozhodujúci. 
Treba si uvedomiť, že patria medzi najzaťaženejšie elementy na celom objekte. 
Žiadne okno či balkónové dvere nie sú tak často zaťažované otváraním, zatváraním 
poveternostnými podmienkami ako vchodové dvere. Tieto pri tom musia spĺňať 
vysoké  požiadavky na bezpečnosť, tesnosť, tepelnú odolnosť a v neposlednom rade 
ako dominujúci výrobok stavby musia mať aj vysokú estetickú hodnotu.  Z hľadiska 
architektonického i užívateľského nezastupiteľnú úlohu v stavbe majú interiérové 
dvere. Musia spĺňať vysoké estetické hľadisko v spojení s dlhodobou spoľahlivosťou 
a funkčnosťou, pričom sú vystavené nadmernému užívateľskému tlaku, mnohokrát 
nedostatočnej starostlivosti i nešetrnému zaobchádzaniu. Firma RAVI Slovakia si 
preto do svojho programu dodávka okien a dverí  /z PVC a Europrofilov /   zaradila aj 
zodpovednosť za najvyššiu možnú kvalitu dodávaných výrobkov a rozhodla sa pre 
spoluprácu s renomovanými výrobcami z Európskej únie. Hovorí za nich, tradícia, 
kvalita, rôznorodosť sortimentu a spoľahlivosť.   Okná a vchodové dvere dodáva 
v spolupráci s firmou WESER   Fenster – Turen, GmbH zo SRN a interiérové dvere 
v spolupráci s firmou WIPPRO – Robert Wiplinger z Rakúska. 
 Vchodové dvere fy. WESER v súčasnosti patria k absolútnej špičke na 
slovenskom trhu. Je to dané skutočnosťou, že uvedená firma má absolútne odlišnú 
konštrukciu vchodových dverí vyrábaných z Europrofilov ako všetci výrobcovia, alebo 
dodávatelia dodávajúci na slovenský trh. V zmysle európskych noriem platných v EÚ, 
majú masívnu konštrukciu vyplnenú sendvičovou výplňou, alebo zasklením 
s izolačným bezpečnostným sklom. Štandartne sú vybavené bezpečnostným 
zatváracím systémom SAFE – LOOCK, ktorý zabezpečuje úplne tesné zavretie dverí 
a bráni ich vypáčeniu alebo vysadeniu zo závesov.  
Sendvičová konštrukcia výplne dverí s polyuretánovým jadrom a hliníkovou 
parozábranou zaisťuje vysokú tepelnú i zvukovú izoláciu. Koeficient prestupu tepla k- 
sa rovná hodnote   
1,3 W/m2 K. V súčasnosti už firma dodáva na trh dvere novej generácie so 
samonosným vystuženým krídlom zo 76 mm sendvičovej platne, kde koeficient 
prestupu tepla k – dosahuje hodnotu 0,7 W/m2 K. 

 



 Dnes, by si už každý potenciálny zákazník pri výbere vchodových dverí do 
rodinného domu mal veľmi dobre zvážiť komu dá dôveru na ich dodávku. Treba si 
uvedomiť, že dvere z masívu nech by boli akokoľvek dobre spracované sú a budú 
vždy živý materiál, ktorého vlastnosti sú stále ovplyvňované poveternostnými 
podmienkami, starostlivosťou o ich údržbu a zaobchádzaním s nimi. Časom 
prichádza k zmenám v použitom materiály. Masív vysychá, praská, krúti sa. Pri 
použití sendvičovej výplne vo dverách tento nežiadúci jav odpadá. Ďalej nám odpadá 
možnosť premŕzania výplne dverí. V otázke vchodových dverí by sme všetkých 
potencionálnych stavebníkov, ale aj ich projektantov chceli upozorniť na jeden 
závažný technický moment. Otvor pre umiestnenie vchodových dverí by nemal mať 
menší rozmer než 1100 x 2100 mm. Treba si uvedomiť, že zo svetlej šírky otvoru 
zárubňa uberie 140 mm a pritom treba vynechať priestor 30 až 40 mm na zapenenie 
montážnou penou. 
 V tomto roku si firma RAVI Slovakia  dokázala naplniť jeden zo svojich 
dlhodobých cieľov a to dodávať pre svojich potencionálnych zákazníkov vysoko 
kvalitné interiérové dvere rôznorodej konštrukcie. Podarilo sa nám uzavrieť zmluvu 
na dodávku a montáž dverí špičkovej kvality od fy. WIPPRO.  Jedná sa o výrobky, 
ktoré svojou kvalitou i prevedením dosiaľ na našom trhu chýbali. Sú to výrobky od 
klasických 1 – krídlových hladkých resp. kazetových dverí,  cez posuvné, skladacie - 
zlamovacie, oblúkové až po individuálne tvary, ktoré sa dajú technicky vyrobiť. 
Základom každého výrobku uvedenej firmy je použitá vysokokvalitná prírodná 
surovina – drevo.  Jadro zložené z latovky z mäkkého dreva, alebo odľahčenej 
drevotrieskovej platne. Na tomto jadre je pri vysokom tlaku nalepená z oboch strán 6 
mm prírodná dyha z materiálu, ktorý si zákazník vyberie. Na všetkých dverách môže 
byť použitá sklená výplň, lištovanie, rôzne rámovanie alebo akýkoľvek ozdobný 
ornament a pod.  Zárubne k jednotlivým dverám sa dodávajú tak tiež z prírodných 
materiálov, vo viacerých tvarových prevedeniach, s uchytením pántov na vnútornej 
konzole. Toto uchytenie bráni závesu aby sa mohol vytrhnúť zo zárubne, alebo aby 
mohlo prísť k jeho zveseniu. Každý záves má zároveň teflónové puzdro, ktoré 
odstraňuje potrebu jeho ďalšieho mazania a natrvalo zbavuje dvere nepríjemného 
vŕzgania. Veľmi zaujímavým produktom sú skladacie  dvere, ktoré nám umožňujú 
vytvoriť až 12 m dlhú a 3,0 m vysokú deliacu stenu. 
 Ďalším zaujímavým výrobkom tejto firmy, ktoré naša firma dodáva sú 
interiérové dvere so skleným krídlom. Sklo môže byť rôznych tvarov, s ornamentami, 
s umeleckými dekoráciami a rôzneho prevedenia. Uchytenie skleného krídla je vždy 
na kovových závesoch. Všetky uvedené výrobky umožňujú budúcim užívateľom 
i architektom doplniť chýbajúci sortiment výrobkov na skrášlenie a funkčné členenie 
interiéru. 

 
 


