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Oblá hrana na dveřním křídle s sebou při-
náší hned několik výhod zároveň. „Oblé 

tvary jsou v interiérech stále více oblí-
bené. A proto i my jsme se rozhodli, že 
je nabídneme našim zákazníkům nejen 
na dveřích, ale také na zárubních,“ vy-
světluje Martin Dozrál, generální ředitel 
společnosti SOLODOOR a.s., a pokra-
čuje: „Oblá hrana nenabízí jen elegantní 
prvek na dveřním křídle, ale hlavně se 

vyznačuje zvýšenou ochranou jak dveří 
samotných, tak i jejich uživatelů.“

Výroba

Celá výroba dveří SOLODOOR v tomto 
roce prošla velkou technologickou ob-
měnou. „Již loni jsme provedli vysoké 

Výroba dveří s oblou hranou 
pomocí unikátní výrobní technologie

Oblá hrana na dveřích a zárubních, a navíc s povrchy mechanicky odolných CPL laminátů! Dnešní 
realita nejmodernější výroby dveřních kompletů v Česku. Formáto-hranovací centrum – unikátní 
výrobní technologie – je naplno spuštěna u českého výrobce dveří a zárubní SOLODOOR v jeho 
západočeském závodě v Sušici. Tato stěžejní investice roku 2014 v celkové výši 65 miliónů Kč 
umožňuje zákazníkovi získat elegantní dveře s oblou hranou, a navíc v dosud nenabízených, me-
chanicky odolných laminátových površích. 
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investice do modernizace naší výroby. 
Celková částka se vyšplhala až na 90 
milionů Kč. V rámci ní bylo pořízeno 
formáto-hranovací centrum (FHC), li-
sovací linka na dveřovku, širokopásová 
bruska a navalovací linka,“ upřesňuje 
M. Dozrál.
Dveře mají svůj počátek u výroby dveřov-
ky, která se postupnými technologic-
kými kroky proměňuje ve dveřní křídlo. 
Nejprve vznikne základní vnitřní kostra, 
tzv. rám dveřovky, který je označen čá-
rovým kódem. „Tento čárový kód v sobě 

nese identifikaci dveřovky a další údaje 
jsou následně brány z našeho informač-
ního systému,“ popisuje Ing. Zdeněk 
Wimmer, vedoucí technické přípravy vý-
roby SOLODOOR, a pokračuje: „První 
strojovou výrobní operací je lisování 
dveřovky v poloautomatickém lisu. Před 
vlastním zalisováním jsou pláště s povr-
chovou úpravou automaticky vkládány 
do nanášečky lepidla, kde je na ně na-
nesena vrstva lepidla. Následuje ruční 
seskládání souboru dveřovky v pořadí: 
spodní plášť, rám dveří, vnitřní výplň 

a vrchní plášť. Pro novou technologii 
FHC s postformingem jsou pláště širší 
o několik milimetrů než samotný rám 
dveří, protože následnými výrobními 
operacemi jsou podfrézovávány a ohnu-
ty do oblé hrany.“
Takto připravená dveřovka zajede do jed-
noho patra čtyřetážového dopravníku. 
Jakmile je dopravník naplněn, přesune 
všechny dveřovky do lisu, kde je zhruba 
pět minut lisuje při teplotě 80 °C. „Tento 
nový lis nám umožnil zkrátit celkový čas 
samotného lisování a také nám dovolil 

Dveřovka na cestě z lisu na chlazení Připravené dveřovky na paletě před cestou na FHC

Celkový pohled na formáto-hranovací centrum Doprava dveřovky na začátek linky FHC

Vložení dveřovky do softformingové části linky Příčné opracování hran dveřovky
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lisovat větší formáty, čímž jsme schopni 
rozšířit nabídku dveří v atypických roz-
měrech,“ doplňuje Ing. Wimmer. 
„Jakmile je dveřovka zalisována, tak ji do-
pravník automaticky přesune na chladící 
prostor, tzv. ježka, kde zůstává zhruba 15 
až 20 minut. Je to povinná technologická 
přestávka, aby teplota přirozeně klesla 
a nedošlo k odlepování pláště nebo 
prohnutí dveřního křídla,“ vysvětluje další 
výrobní proces Ing. Wimmer. Všechny 
vychlazené dveřovky jsou následovně 
mechanickým manipulátorem přeneseny 
na paletu, na které čekají na svoji cestu 
do formáto-hranovacího centra.

Formáto-hranovací centrum

Formáto-hranovací centrum se skládá ze 
dvou částí – softformingové a postfor-
mingové. Obě tyto části běží i nezávisle 
na sobě. „Celá linka je vytvořena přímo 
na míru našim potřebám a nikde jinde 
na světě něco podobného nenajdete,“ 
popisuje Ing. Zdeněk Wimmer a pokra-
čuje: „FHC řídí samostatný IT systém, 
který si z čárových kódů na dveřovce 
sám určí, jaké operace je nutné provést. 
A to je také důvod, proč k obsluze stačí 
pouze dva operátoři, jeden manipulátor 

a jeden supervizor. Navíc kapacita této 
linky je 450 dveří na jednu směnu, co je 
samozřejmě navýšení oproti původnímu 
stavu.“
Opracování oblé hrany probíhá ve dvou 
krocích: Nejdříve je dveřovka formátová-
na na předepsaný rozměr včetně příč-
ného frézování referenční hrany, které 
zajistí absolutní rovnost a pravoúhlost 
dveřního křídla. Následuje vyfrézování 
polodrážky, která je vylepena hranovací 
páskou. „Nejprve prochází dveřovka na-
příč, kdy se opracovává horní a spodní 
hrana. V dalším kroku se opracovávají 
podélné hrany. Na postformingové části 
linky je pak povrchový materiál ohnut, 

aby vytvořil dokonalou oblou hranu. Poté 
je dveřovka převezena zpět na softfor-
mingovou část, kde se dokončí olepení 
horní hrany,“ popisuje Ing. Wimmer. Tato 
technologie si vše hlídá sama – od ur-
čení jednotlivých výrobních kroků, přes 
olepení hrany až po nános lepidla v po-
žadovaném množství a teplotě.
Jakmile dveře projdou formáto-hrano-
vacím centrem, následuje jejich finální 
úprava v podobě vyfrézování otvoru pro 
zámek a závěsy a další dílčí dokončení, 
která se týkají např. přidání prosklené 
výplně. Veškeré dveře se skladují v no-
vých skladovacích prostorech a odtud 
už putují ke svým majitelům.

Olepení hran hranovacími pásky Ohnutí pláště do oblé hrany

Vyskládání dveřovek s oblou hranou Nový sklad hotových výrobků

Detail oblé hrany


