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Showroom firmy VERCAJCH CENTRUM spol. 
s r.o., prevádzka RAVI Slovakia na Stavbárskej 
ulici v Bratislave je s takmer 650 metrami 
štvorcovými najväčšou výstavnou miestnosťou 
so zameraním na okná, dvere a ďalšie výplne 
otvorov na Slovensku. Celkom prirodzene sa 
stáva miestom prezentácie a predaja výrobkov 
spoločnosti, ktorá sa na trhu presadila vďaka 
výrobkom najvyššej kvality. K takým patria vnú-
torné a vchodové dvere Wippro a podkrovné 
schody Wippro pre novostavby a rekonštrukcie. 
Wippro je najrenomovanejšia rakúska firma 
s viac ako 50 ročnou tradíciou a RAVI Slovakia 
je jej výhradným zástupcom pre SR. Spoločnosť 
poskytuje svojim obchodným partnerom a spo-
lupracujúcim architektonickým štúdiám exklu-
zívnu spoluprácu a podporu, z ktorej profitujú 
obe strany.

Wippro – interiérové 
a vchodové dvere
Interiérové dvere WIPPRO predstavujú dnes 
produkt, ktorý je lídrom v spracovaní a kvalite 
na slovenskom trhu. Dvere sú ponúkané v rôz-
nych typoch a prevedeniach, ako START Edi-
tion, Trend Edition, Komfort Edition a najexklu-
zívnejším variantom Limited Edition. Sortiment 
siaha od klasických jednokrídlových hladkých, 
resp. kazetových dverí, cez posuvné, skladacie, 
zalamovacie, ako aj oblúkové a segmentové, 
alebo tvary vyrábané podľa individuálnych 
objednávok zákazníkov. Štandardne je ponú-
kaných 250 modelov dverí a neobmedzené 
množstvo variácií, pri použití až 58 drevených 
dýh alebo 10 typoch fólie, pričom z farebného 
hľadiska je k dispozícii okolo 4 tisíc odtieňov 
farieb a priehľadných lakov, neobmedzené 
množstvo variácií.

„Za bezkonkurenčné by som označil posuvné 
a skladacie steny určené do hotelov, veľkých 
kongresových alebo športových sál,“ hovorí 
Mgr. Vittek. „Máme tri sortimenty, dva z nich 
sú v dĺžke 12 metrov a maximálnej výške 

3,4 metra. Všetky sa dajú zatvárať a jeden 
z modelov môže prehradzovať priestor až 
do výšky 15 metrov a takmer do nekonečnej 
dĺžky. Keďže ide o posuvný, či skladací systém, 
musí mať k dispozícii tzv. parkovací priestor, 
kde sa dajú odložiť jednotlivé segmenty. Je to 
zároveň protihluková stena, ktorá tlmí hluk až 
o 49 dB. Prirodzene, môžu byť vyhotovené aj 
v protipožiarnej úprave.“ Samozrejmosťou je 
široká tvarová i farebná škála zárubní ako aj ich 
povrchová úprava. Práve touto rozmanitosťou 
sa spoločnosti podarilo vstúpiť aj výroby replík 
historických dverí podľa návrhov klienta. Súčas-
ťou ponuky RAVI Slovakia sú aj kľučky a madlá 
od spoločnosti Colombo, ktoré sú v showroo-
me ponúkané. 

Vchodové dvere sa vyznačujú vysokokvalitnými 
bezpečnostnými systémami, ku ktorým patria 
aj bezpečnostné sklá. Hlavne upozorňujeme 
na vysoké číslo priestupu tepla vchodových 
dverí, ktoré sa pohybuje v rozmedzí okolo 1,1 
až 0,8 W/m2 K. Dominujúci prvok je kvalitná 
výplň. Vyhotovenie s profilovanej vodovzdornej 
preglejky s obojstrannou parozábranou a tepel-
nou izoláciou vo vnútri. Tvarovo a rozmerovo 
výroba umožňuje riešiť všetky individuálne 

požiadavky zákazníkov a architektov súčasne 
s najvyššou remeselnou kvalitou. Do dnešného 
dňa najväčšia vchodová stena bola dodávaná 
v rozmere 2600 x 2600 mm s vchodovými dve-
rami bez nadsvetlíka s rozmerom krídla dverí 
1000 x 2600 mm podľa priania zákazníka.

Wippro – podkrovné schody
Ide o produktový hit, ktorý bol tento rok 
ocenený na veľtrhu Coneco diplomom za origi-
nalitu a technické prevedenie. Predtým takýto 
produkt chýbal, teraz je unikátom.
„Čo sa týka kvality, šírky sortimentu i vyba-
venosti nemajú Wippro – podkrovné schody 
konkurenciu na našom trhu,“ hovorí majiteľ 
spoločnosti RAVI Slovakia Mgr. Vittek. „Zároveň 
sa zaoberáme segmentom, ktorý sa tiež nevy-
skytuje na trhu – a to sú skladacie schody do 
výťahových strojovní a hlavne výlezy na ploché 
strechy. Len pripomeniem, že rakúska firma 
Wippro je aj prostredníctvom nás už niekoľko 
rokov známa spoľahlivou kvalitou a vyváženým 
pomerom medzi cenou a kvalitou produktov.“ 

Priblížme si podkrovné schody a revízne vstupy. 
K ich prednostiam patrí:
• štandardné zateplenie s U= 0,97 W/m2K, 
• podkrovné schody s protipožiarnou odol-

nosťou štandardne 30 minút, v prípade 
potreby odberateľa až 60 minút

• podkrovné schody pre pasívne domy 
s U = 0,4 W/m2K

• podkrovné schody a výlezy štandardných aj 
atypických rozmerov

• spĺňajú normy protipožiarnej odolnosti aj 
podľa európskych noriem

• možnosť uchytenia na rôzne druhy strop-
ných dosiek (betón, drevo, sádrokartón, oceľ 
a rôzne iné )

• jednoduchá montáž

Wippro – podkrovné schody sú ponúkané 
vo viacerých prevedeniach. Môžu byť na me-
chanický aj na elektrický pohon. S vrchným 
poklopom, s otváraním dozadu, do boku, na 
polovicu. Ako zdôrazňuje Mgr. Vittek, Wippro 
– podkrovné schody majú jednu veľkú výho-
du: dajú sa použiť na všetky druhy stropných 
dosák. Neuchytávajú sa totiž do stropnej kon-
štrukcie, ale uchytávajú sa na stropnú konštruk-
ciu zavesením. Vďaka pantografickému otvára-
niu je manipulácia s nimi veľmi jednoduchá. 
Skladacie Wippro – schody do výťahových 
strojovní sú rozmerovo širšie a aj ich nosnosť 
je vyššia. Revízne dvierka sa dajú umiestniť do 
horizontálnej alebo vertikálnej polohy, sú štan-
dardne v protipožiarnej a zateplenej úprave.

VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o.
prevádzka RAVI Slovakia, Stavbárska 40,  

821 07 Bratislava
tel: 02/4564-2033  

Otváracia doba: Pon – Pia 8.00 – 18.00 hod.

www.okna-dvere.sk

Wippro Vám otvára nový svet dverí


