
Detailní popis řešení: 

Dveřní zavírače eliminují nutnost ručního zavírání při průchodu dveřmi a tím zvyšují 

pohodlí pro všechny uživatele. Je tak navíc odstraněno časté hlučné bouchání dveří při 

jejich nekontrolovaném zavření, protože zavírače zajišťují plynulé a tiché zavření. To je 

nezbytné například při použití samozamykacích zámků – teprve po úplném dovření dveří 

se může zámek automaticky zamknout. Kombinací samozamykacího zámku a dveřního 

zavírače se výrazně zvyšuje bezpečnost daného objektu. V případě instalace na vstupní 

dveře je další výhodou značené omezení nákladů na vytápění a nebo klimatizaci, jelikož 

dveře zůstávají v otevřeném stavu jen po dobu nezbytně nutnou pro průchod.

Zavírače se vyrábějí v různých provedeních pro použití na obyčejné i bezpečnostní 

(interiérové i vchodové) dveře různých hmotností. Často je k dispozici možnost výběru 

z více barevných povrchových úprav pro lepší sladění zavírače s dveřmi. Existují také 

skryté zavírače, které jsou využitelné všude, kde je požadavek, aby zavírač nebyl vidět. 

Nabízíme kvalitní dveřní zavírače DORMA a GEZE.

Dveřní
zavírače
Mechanické doplňky pro automatické zavření dveří 
zajišťují komforní vstup i odchod z místnosti nebo 
budovy a zvyšují bezpečnost.

Varianty řešení:
• zavírače s lomeným ramínkem
• zavírače s kluznou lištou
• podlahové zavírače



Dorma dodává zavírače s lomeným ramínkem, s kluznou lištou a podlahové zavírače. Nejběžnější jsou zavírače s lomeným ramín-

kem, které obvykle mohou být také v provedení s aretací. K těmto zavíračům patří cenově výhodný zavírač TS 68 použitelný 

pro běžné interiérové dveře do 65 kg. Má zavírací sílu 2/3/4. Dalším oblíbeným zavíračem je TS Profil, s univerzálním použitím 

pro interiérové dveře do 70 kg (zavírací síla 2/3/4/5) a s jednoduchou a rychlou montáží bez montážní desky. Jeho další výhodou 

je více estetické provedení v porovnání s TS 68. Robustnější alternativou k zavírači TS Profil je pak TS 72. Do interiéru i exteriéru 

pak lze použít zavírače TS 73 a TS 83. Jedná se o univerzální vysoce kvalitní zavírače se snadnou regulací rychlosti zavírání.  

TS 73 je určený pro dveře do 70 kg (síla 2-4), TS 83 pak pro dveře do 100 kg (síla 3-6), nebo až 120 kg (síla 5-7).

Pro místa, kde není možné namontovat klasický zavírač, nebo pokud zákazník preferuje 

design a nechce, aby byl zavírač vidět, je ideální skrytý zavírač ITS 96 (síla 2-4 nebo 3-6) 

vhodný do interiéru i exteriéru.

Dveřní zavírače
DORMA

TS 68 TS 83TS Profil TS 72

ITS 96
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Dalším typem zavíračů Dorma jsou zavírače s kluznou lištou, která nahrazuje funkci klasického lo-

meného ramínka. Cenově dostupným zavíračem s kluzným ramínkem je TS 90 Impulse se zavírací 

silou 3, vhodný pro dveře do 60 kg v interiéru. TS 91 a 92 jsou kvalitní zavírače s kluzným ramín-

kem a srdcovou vačkou, která zajišťuje maximální pohodlí pro uživatele, a které nabízí optimální 

poměr ceny a výkonu. Oba zavírače jsou vhodné do interiéru a k jejich ramínkům lze dokoupit are-

tační prvek. TS 91 je určený pro dveře do 60 kg (zavírací síla 3), TS 92 pro dveře do 70 kg (zavírací 

síla 1-4). Kvalitnější variantou k TS 91 a TS 92 je zavírač TS 93 využívající stejnou technologii, avšak 

vylepšený design, díky kterému je vhodný i pro větší zatížení a pro použití i v exteriéru. Vhodný je 

pro dveře do 100 kg (síla 2-5), nebo až do 120 kg (síla 5-7).

Specifickou kategorií zavíračů jsou zavírače podlahové, k nimž patří BTS 75 a BTS 80. Jedná se 

o univerzální podlahové zavírače vhodné pro všechny typy dveří, a s dokonalým vzhledem díky 

skrytému způsobu zabudování. Používají se většinou u dveří, kde nelze namontovat klasický 

zavírač nebo je potřeba zachovat vzhled dveří. Zavírače jsou vhodné pro použití venku i uvnitř 

a mají širokou nabídku zavírací síly (BTS 75 – 1-4, BTS 80 – 3-6).

Vlajkovou lodí mezi zavírači Dorma je TS 98 XEA s kluznou lištou pro dveře se šířkou křídla až 140 

cm. Má tři plynule regulovatelné fáze uzavírání (180°-15°, 15°-0° a 7°-0°), funkci tlumení otevírání 

a zpoždění uzavírání. Všechna nastavení funkcí zavírače lze pohodlně provádět zepředu.

Dveřní zavírače
DORMA

TS 90 impulse

TS 98 XEA

BTS 80



Zavírače GEZE Výrobce GEZE dodává zavírače s lomeným ramínkem nebo s kluznou lištou. TS 1500 je základní levnější 

zavírač vhodný pro jednokřídlé interiérové dveře, a to buď v provedení s lomeným nebo s kluzným 

ramínkem. Určený je pro dveře do 80 kg, má zavírací sílu 3-4.

V provedení s kluznou lištou jsou pak zavírače TS 3000 a TS 5000. Mají hydraulický koncový 

doraz, termostabilní rychlost zavírání a jejich sílu lze snadno nastavit zepředu. Ke kluznému 

ramínku lze dokoupit aretační prvek. Zavírač TS 3000  je určen pro dveře do 80 kg, má sílu 

2-4. Zavírač TS 5000 je pak pro dveře do 120 kg (síla 2-6) a navíc je vybaven tlumením 

otevření a optickou indikací nastavené zavírací síly.

S lomeným ramínkem (s aretací nebo bez) jsou dodávány zavírače TS 

2000V a TS 4000V, cenově výhodné zavírače pro požární dveře s možností 

nastavení zavírací síly a s koncovým dorazem. TS 2000V má sílu 2/4/5 

a je vhodný pro dveře do 40/80/100 kg, TS 4000V je pak určený pro dveře 

do 120 kg (síla 1-6) nebo do 160 kg (síla 5-7).
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A) Požadavky na montáž 

Jednotlivé typy zavíračů jsou určené pro různé typy dveří (hmotnost a šířka dveřního 
křídla). Důležitým hlediskem použití zavírače je prostor pro jeho instalaci – prostor nad 
dveřmi a vedle dveří ve směru otvírání, při podlahových zavíračích materiál 
podlahy a případné vedení kabeláží či vytápění.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Pro zajištění správné funkce zavírače je nutno znát hmotnost a rozměry dveří případně 
umístění dveří v „průvanu“ (zda nevzniká větrný komín, který by ovlivňoval správnou 
funkci zavírače).

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána pouze zvolenou variantou produktu a cenou případné odborné montáže.

D) Limity / modularita řešení 

Široká nabídka variant zajišťuje možnost vyhovět většině požadavků.

E) Tipy před montáží 

Vzhledem k možným následným problémům s instalací se doporučuje prohlídka techni-
kem na místě, minimálně zaslání fotografií pro eliminaci možných problémů s instalací 
(prostor nade dveřmi a vedle dveří a umístění na dveře nebo na zárubeň, výška přesahu 
falcu apod.)
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