MAGNUM
Bezpečnostní
třída 3

Protipožární
ochrana EI30

Protihluková
izolace 44dB

DVEŘNÍ KŘÍDLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tloušťka 56 mm
Ocelový pozinkovaný plech
o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC fólií
Vyplněné minerální vatou
Vodorovné výztuže z kalené oceli
Zpevňovací nosník po obvodu křídla
z dřevěného materiálu
14 aktivních bezpečnostních čepů
Přídavný zámek s vrtulkou
3 panty, 3 hroty proti vysazení
Těsnění na kontaktní ploše
Dřevohliníkový práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ
PROFIL PD150:
•

Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm pokrytá PVC fólií
v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:
•
•
•
•

Sada kování s klikou CARMEN nerez
Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
Horní vložka Delta GB5,
atest ve třídě 5
Kukátko Delta

STAVEBNÍ OTVOR
NA DVEŘE:
•
•

80N – 900 mm × 2100 mm
90E – 1020 mm × 2100 mm

26 990 Kč

včetně DPH

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:
•
•
•
•
CENA ZAHRNUJE

•

Sjednocené vložky s vrtulkou nahoře
a dole: 2000 vč. DPH
Sjednocené vložky: 1500 vč. DPH
Omezovač otvírání: 800 vč. DPH
Magnetický držák věnce: 299 vč.
DPH
Kukátko Kyklop: 500 Kč vč. DPH

křídlo, zárubeň, dvojité těsnění, práh, veškeré kování jako je klika, dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé, horní vložka z vnitřní
strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtání, kukátko, demontáž starých zárubní, montáž nových zárubní
rámovými kotvami a vylití betonem, zednické začištění a likvidaci starých dveří. Cena platná pro typizované realizace v panelových
domech. Součástí ceny není doprava.
www.htdvere.cz

MAGNUM

Výplň: Panel DELTA WKW
Pozinkovaný ocelový plech
0,7 mm PVC folie
Centrální zámek 6. třídy
Zadlabávací zámek 4. třídy
Pomocné zámky centrálního
zamykacího systému
Rám z vrstveně
klíženého dřeva
Lamely z kalené oceli
Zvuková neprůzvučnost
Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -4) dB
bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN
1627:2012 pro požární odolnost EI 30 podle
ČSN EN 13501-2

Bílá matná
(80,90)

Dub sonoma
(80,90)

Světlý ořech
(80,90)

Zlatý dub
(80,90)

Tmavý ořech
(80,90)

Antracit
(80,90)

Wenge
(80,90)

