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 1PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

Detail 1 / Detail 1

Detail 1 / Detail 1

FR-BRACKET 
Horní montážní úhelník
Top corner joint

FRZ
Profil dveřního rámu
Door frame

FRZ
Profil dveřního rámu
Door frame

FR-UO4
Těsnění do rámu
Door frame seal

FRZ
Profil dveřního rámu

Door frame

Profil typu „Z”, ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do ściany
„Z” type aluminium profile for door frame, wall installation

Dveřní rám typu „Z”, pro skleněné dveře, montáž do zdi
„Z” type aluminium profile for door frame, wall installation

PALERMO

Profily a kování pro dveřní rám typu “Z” do zdi
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile “Z” to the wall

FRZ Pro�l dveřního rámu “Z” / “Z” type door frame profile

FR-BRACKET horní montážní úhelník / top bracket for connecting door frame

FR-CR INS nebo/or FR-TGH INS výztužná podložka pro závěsy / reinforcing insert for mounting hinges

FR-UO4 těsnění do rámu / door frame seal

FR-CR WZ, FR-TGH WZ, FR-TGH13/33 WZ / šablony / templates

FRN-PCL protikus do zárubně pro zámky série Erice Line / plate striker for Erice Line locks

Ks / PcsProdukt / Product
dle projektu / according to project

2

1 / na závěs / per hinge 

dle projektu 

1

1

tloušťka skla pro dveře (mm): 8 glass thickness for door panel (mm): 8

POZOR: Řezání pro�lu na míru na objednávku. / ATTENTION: Cutting pro�les according to the project requirements and needs.
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 2 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

Dveřní rám typu „H” pro skleněné dveře,
montáž do skla nebo do zdi

H” type aluminium profile for door frame, 
glass and wall installation

Ks / PcsProdukt / Produkt

tloušťka skla pro �xní panel (mm): 10; 12
tloušťka skla pro dveře (mm): 8 glass thickness for door panel (mm): 8

glass thickness for the partition panel (mm): 10; 12

POZOR: Řezání pro�lu na míru na objednávku. / ATTENTION: Cutting pro�les according to the project requirements and needs.

Detail 1 / Detail 1

Detail 1 / Detail 1

FR-C-BRACKET 
Rohový montážní úhelník

Die-cast aluminium corner joint 
with spring load buttons

FR-F BRACKET Stabilizační úhelník
FR-F BRACKET Corner bracket

FCMRS 10/12
Těsnění
Seal

FRH
Profil dveřního rámu
Door frame

FRH
Profil dveřního rámu
Door frame

SÉRIE TIVOLI Profil FCM / FCM Profile
SÉRIE ROMA Profil DRM / DRM Profile

FR-GM
Stabilizační šroub

Stabilizing bolt

FR-UO4
Těsnění do rámu
Door frame seal

FRH
Profil dveřního rámu
Door frame

SÉRIE GARDA
Těsnění mezi sklo

Interpanel seal

Profily a kování pro dveřní rám typu “H” do skla
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile “H” to the glass

FRH Pro�l dveřního rámu “H” / “H” type door frame profile

FR-F-BRACKET stabilizační úhelník / corner bracket

FR-UO4 těsnění do rámu / door frame seal

FR-C-BRACKET Rohový montážní úhelník / die-cast aluminium corner joint with spring load buttons

FR-GM stabilizační šroub / stabilizing bolt

FCMRS 10/12 těsnění / seal

FRN-PCL protikus do zárubně pro zámky série Erice Line / plate striker for Erice Line locks

dle projektu / according to project

2

dle projektu 

2

1 

dle projektu 

1

PALERMO



3PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO
PALERMO
Dveřní rám typu „H” pro skleněné dveře,
montáž do skla nebo do zdi
H” type aluminium profile for door frame, 
glass and wall installation

Detail 1 / Detail 1

FR-GM
Stabilizační šroub

Stabilizing bolt

FR-F BRACKET Stabilizační úhelník
FR-F BRACKET Corner bracket

FCMRS 10/12
Těsnění
Seal

FR-C-BRACKET 
Rohový montážní úhelník

Die-cast aluminium corner joint 
with spring load buttons

Detail 1 / Detail 1

FR-UO4
Těsnění do rámu
Door frame seal

FRH
Profil dveřního rámu
Door frame

FRH
Profil dveřního rámu
Door frame

SÉRIE GARDA
Těsnění mezi sklo

Interpanel seal

FRH
Profil dveřního rámu
Door frame

SÉRIE TIVOLI Profil FCM / FCM Profile
SÉRIE ROMA Profil DRM / DRM Profile

tloušťka skla pro �xní panel (mm): 10; 12

tloušťka skla pro dveře (mm): 8
glass thickness for the partition panel (mm): 10; 12

FRH Pro�l dveřního rámu “H” / “H” type door frame profile

FR-F-BRACKET stabilizační úhelník / corner bracket

FR-UO4 těsnění do rámu / door frame seal

FR-C-BRACKET Rohový montážní úhelník / die-cast aluminium corner joint with spring load buttons

FR-GM stabilizační šroub / stabilizing bolt

FCMRS 10/12 těsnění / seal

FRN-PCL protikus do zárubně pro zámky série Erice Line / plate striker for Erice Line locks

Ks / PcsProdukt / Product

dle projektu / according to project

2

dle projektu 

2

2 

dle projektu 

1

POZOR: Řezání pro�lu na míru na objednávku. / ATTENTION: Cutting pro�les according to the project requirements and needs.

Profily a kování pro dveřní rám typu “H” do skla
Required profiles and accessories for the correct installation of the frame profile “H” to the glass

glass thickness for door panel (mm): 8



 4 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

Dveřní profil typu „Z”
„Z” type aluminium door frame profile

PALERMO

22

34

40

7

15

4

Kód / Code                                                                    Povrch / FinishMateriál / Material 
FRZ-1250 NA

FRZ-1250 NAS

FRZ-2300 NA
FRZ-2300 NAS

FRZ-2510 NA

FRZ-2510 NAS

FRZ-3000 NA
FRZ-3000 NAS

stříbrný elox  / silver anonized

kartáčovaný elox / satin anodized

stříbrný elox  / silver anodized

kartáčovaný elox / satin anodized

stříbrný elox  / silver anonized

kartáčovaný elox / satin anodized

stříbrný elox  / silver anonized

kartáčovaný elox / satin anodized

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

26



 5PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

Dveřní profil typu typu „H”
„H” type aluminium door frame pro�le

32

34
40

15

13

9

Kód / Code                                                                    Povrch / FinishMateriál / Material 
FRH-1250 NA

FRH-1250 NAS

FRH-2300 NA
FRH-2300 NAS

FRH-2510 NA

FRH-2510 NAS

FRH-3000 NA
FRH-3000 NAS

stříbrný elox  / silver anonized

kartáčovaný elox / satin anodized

stříbrný elox  / silver anodized

kartáčovaný elox / satin anodized

stříbrný elox  / silver anonized

kartáčovaný elox / satin anodized

stříbrný elox  / silver anonized

kartáčovaný elox / satin anodized

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

hliník / aluminium

PALERMO

26



6 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

3

35

35
13

26

M5

M5

Montážní úhelník horní pro spojení
rámových dveřních pro�lů typu „Z”

Top corner joint for „Z” pro�le

FR-BRACKET

Kód / Code                                                                     

FR-BRACKET nerezová ocel  / stainless steel

Materiál / Material

Rohový montážní úhelník pro dveřní pro�l typu „H” 
Die-cast aluminium corner joint with spring load 

buttons for „H” pro�le

FR-C-BRACKET

Kód / Code                                                                    Materiál / Material

FR-C-BRACKET nerezová ocel / stainless steel
hliníkový odlitek / aluminium aloy

57.5

19
.5

9.
1

57
.5 90

°



7PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

Stabilizační šroub do podlahy pro dveřní pro�l typu „H”
Stabilizing bolt for „H” profile (brass expanasion bolt included)

FR-GM

PALERMO

Kód / Code                                                                    Materiał / Material 

FR-GM hliník / aluminium
mosaz / brass

mosazná hmoždinka
brass expanasion bolt

M5x30

9.6

34
.8

19.4

Montážní úhelník do podlahy pro dveřní pro�l typu „H”
Mounting corner for „H” profile (brass expanasion bolt included)

FRH-M-BRACKET

Kód / Code                                                                     

FRH-M-BRACKET nerezová ocel  / stainless steel

Materiál / Material

3

35

35 20

∅4

∅4

∅8

10

20

13 10

10

∅8

15

10

∅6



8 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

FR-F-BRACKET
Stabilizační úhelník

Corner bracket

Kód / Code                                                                     

FR-F-BRACKET

Materiál / Material
nerezová ocel  / stainless steel

PALERMO

3

41
.5

41
.5

41.5

R2



9PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

FR-U04
Těsnění do rámu
Door frame seal

PALERMO

1250 +10

2300 +10

2510 +10

3000 +10

Kod / Code                                                                    Délka / Lenght                                                            Barva / Color                                                          

FR-UO4-1250 GR
FR-UO4-2300 GR
FR-UO4-2510 GR
FR-UO4-3000 GR

šedé / grey

šedé / grey

šedé / grey

šedé / grey

1250 +10

2300 +10

2510 +10

3000 +10

FR-UO4-1250 BL
FR-UO4-2300 BL
FR-UO4-2510 BL
FR-UO4-3000 BL

černé / black

černé / black

černé / black

černé / black

15.5

15

materiál: EPDM material: EPDM rubber



 10 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

FR-CR WZ ocel / steel

Kód / Code                                                                     Materiál / Material

PALERMO

Šablona pro správné vyznačení otvorů a umístění
  závěsů TGCR311, TGCR312, CR311 a CR312 na dveřní rám Palermo

Template for proper marking holes and position of the 
TGCR311 & TGCR312 hinges on the door frame Palermo

FR-TGH WZ 
Šablona pro správné vyznačení otvorů a umístění 

závěsů TGH12, 32 a 42, na dveřní rám Palermo

Kód / Code                                                                     

FR-TGH WZ

Materiál / Material
ocel / steel

FR-TG13/33 WZ 
Šablona pro správné vyznačení otvorů a umístění čepu 

závěsů  TGH13 a TGH33 na dveřní rám Palermo

Kód / Code                                                                     
FR-TG13/33 WZ 

Materiál / Material
ocel  / steel

Template for proper marking holes and position 
of the TGH12, 32 a 42, hinges on the door frame

Template for proper marking holes and position of pin 
pivot of hinges on the door frame Palermo

FR-CR WZ

100

3x∅
3 33

22

2

22

2 100

334x∅
3

22

100

3x∅
3

27



11PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

Set obsahuje čtyři montážní šrouby    
A2 M5x16.

Kód / Code                                                                     

FR-TGH INS 

Materiál / Material
ocel / steel

Set includes four screws, 
class A2 M5x16

Reinforcing insert for mounting TGH12, TGH32,  TGH42, hinges 
in Palermo door frame

FR-TGH INS 
Výztužná podložka pro montáž  závěsů  TGH12, TGH32, TGH42, 
do dveřního rámu typu „Z”.

Kód / Code                                                                     
ocel / steel

Výztužná podložka pro montáž  závěsů TGCR311/312 do 
dveřního rámu typu „Z”. 
Reinforcing insert for mounting TGCR311/312 hinges 
in Palermo door frame.

Set obsahuje tři šrouby A2 M5x16

FR-CR INS

Set includes three screws, 
class A2 M5x16

Materiál / Material

FR-CR INS

M5

804.5

21
.8

25
.8

M5

M5

804.5

21
.8

25
.8



12 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

Dveřní profil PALERMO
montáž do skla s nadsvětlíkem

Dveřní profil PALERMO
montáž do skla a zdi

Dveřní profil PALERMO
montáž do skla

Dveřní profil PALERMO
montáž do zdi

PŘÍKLADOVÉ ŘEŠENÍ
Dveřní pro�l PALERMO, zámky a závěsy série ERICE LINE

a montážní pro�ly série TIVOLI & GAETA, ROMA
Door frame PALERMO, lock and hinges from ERICE LINE, 

mounting profiles TIVOLI & GAETA, ROMA 



13PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

Doporučujeme
Recommended

Montážní lišta DRM38 
DRM38 panel rail

FRH Dveřní profil 
FRH Door frame

FRH Dveřní profil 
FRH Door frame

22

H 
vý

šk
a 

dv
eř

í

10
22

6
H 

vý
šk

a 
dv

eř
í

8

6
32

8

Dveřní profil Palermo
Door frame Palermo

Dveřní profil Palermo
Door frame Palermo

Dveřní pro�l PALERMO
Vzorový řez: dveřní pro�l PALERMO
Exemplary section: door frame PALERMO

88



14 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO
Dveřní pro�l PALERMO

Vzorový řez: dveřní pro�l PALERMO
Exemplary section: door frame PALERMO

FRZ Dveřní profil 
FRZ Door frame

8
7

6
H 

vý
šk

a 
dv

eř
í

Dveřní profil Palermo
Door frame Palermo

8



15PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO
MONTÁŽNÍ SCHÉMA PRO ZÁVĚSY

26 20

2026

Montáž s profilem „H” FRH do skla10

TGH12, TGH32 a TGH42 ze série ERICE LINE
ERICE LINE hinges TGH12, TGH32, TGH42, 

38 45

∅16 ∅16

Příprava skla pro závěsy TGH12, TGH32, 
TGH42, TGH422

Glass preparation for TGH12,  
TGH32, TGH42, TGH422 hinges

Montáž s profilem „H” FRH do zdi

Montáž s profilem „Z” FRZ do zdi

Doporučené kotvení závěsů: šrouby M5x14 s nýtovací maticí (není součástí balení) 
nebo s výztužnou podložkou FR-TGH INS
Recommended hinge �xing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation 
with reinforcing bar FR-TGH INS

6
7

L

6
7W=L-14-12

632 6 32

L

W=L-64-12

622

L

6 32W=L-64-12

FR-TGH INS

103

8

8
8

Pro sklo (mm): 8 For glass (mm): 8



16 PALERMO  Dveřní rám ke skleněným dveřím I Door frame for glass door 

PALERMO

10

6

18

22

26

13

6
7

17
.5

6

18

632

26
17
.5

Příprava skla pro závěsy 
TGH13SET/33SET

Glass preparation for 
TGH13SET/33SET hinges

45

37

∅16

∅16

Montáž s profilem „H” FRH do skla

Montáž s profilem „H” FRH do zdi

Montáž s profilem „Z” FRZ do zdi

MONTÁŽNÍ SCHÉMA PRO ZÁVĚSY
TGH13SET a TGH33SET ze série ERICE LINE
ERICE LINE hinges TGH13SET & TGH33SET

Doporučené kotvení závěsů: šrouby M5x14 s nýtovací maticí (není součástí balení) 
Recommended hinge �xing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation 
with reinforcing bar FR-TGH INS

6 32

L

W=L-64-12

L

6
7W=L-14-12

L

6 32W=L-64-12

103

8

8
8

Pro sklo (mm): 8 For glass (mm): 8
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PALERMO

10 22

20
.526

6

7

1523

632

Příprava skla pro závěsy 
TGCR311/312

Glass preparation for TGCR311/312
  hinges

45

28

∅16

∅16

TGCR311 a TGCR312 ze série ERICE LINE
ERICE LINE range TGCR311 & TGCR312

MONTÁŽNÍ SCHÉMA PRO ZÁVĚSY

L

6
7W=L-14-12

6 32

L

W=L-64-12

622

L

6 32W=L-64-12

FR-TGH INS

Doporučené kotvení závěsů: šrouby M5x14 s nýtovací maticí (není součástí balení) 
nebo s výztužnou podložkou FR-TGH INS
Recommended hinge �xing: M5x14 screws with blind rivet nut - not included or installation 
with reinforcing bar FR-TGH INS

103

8
8

8

Pro sklo (mm): 8 For glass (mm): 8
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PALERMO

22

65

11

∅58
49

10

Kod / Code                                                                    Materiál / Material
FRN-PCL SSS nerez / stainless steel

FRN-PCL
Protikus k zámku ze série ERICE LINE

Plate for locks ERICE LINE series

Protikus k vertikálnímu zámku pro levé dveře
Plate for vertical lock for left doors

FR-PL70L

Kód / Code                                                                     

FR-PL70L nerez / stainless steel

Materiál / Material

1022
11

∅5
∅8

1.5

17
7.
5
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Protikus k vertikálnímu zámku pro pravé dveře    
Plate for vertical lock for right doors

FR-PL70R

Kód / Code                                                                     

FR-PL70R nerez / stainless steel

Materiál / Material

22

∅5
∅8

1.5
17
7.
5

10

Kód / Code                                                                     

FR-PL70 EL lakovaná ocel / RAL coated

Materiál / Material

Protikus k elektrozámku - dlouhý
Plate for electric strike- long

FR-PL70 EL
∅5
∅7

25
0

7.
5

42
52

10
3 74

12
26

3

PALERMO
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Krycí protikus pro elektrozápadku
Strike plate for electric strike

FR-PEL

Protikus k elektrozámku - krátký
Plate for electric strike- short

FR-PLX

Kód / Code                                                                     

FR-PEL nerez / stainless steel

Materiál / Material

Kód / Code                                                                     

FR-PLX nerez / stainless steel

Materiál / Material

J I S

J I S

11
0

25
3

∅7.6
∅5

∅7
∅4.5

32

12
0

∅8
∅5

∅6
.5

46
.8

11

46
.8

18.5

∅4

52

PALERMO






