Premium
Bezpečnostní
třída 3

Protihluková
izolace 28 dB

Dveřní křídlo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tloušťka 56 mm
Ocelový pozinkovaný plech
o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC folií
Vyplněné polystyrenem EPS 70
Vodorovné výztuže z kalené oceli
Svislý nosník z dřevěného materiálu
14 aktivních bezpečnostních čepů
Přídavný zámek s vrtulkou
3 panty, 3 hroty proti vysazení
Těsnění na kontaktní ploše
Hliníkový práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ
PROFIL PD150:
•

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

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:
•
•
•
•

Sada kování s klikou CARMEN nerez
Dolní vložka Delta GB4, atest ve třídě 5
Horní vložka Delta GB4G,
atest ve třídě 5
Kukátko standard

Stavební otvor
na dveře:
•
•
•

80N – 900 mm × 2100 mm
90E – 1020 mm × 2100 mm
100E – 1120 mm x 2100 mm

21 990 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

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 standart, 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.

Premium
Premium

Výplň: Polystyren EPS
Ocelový plech 0,7 pokrytý PVC folií
Systém centrálního zámku
Dodatkový zámek
Zámky centrálního zamykacího systému
Kazeta s rozvorovým zámkovým
systémem
Lamely z kalené oceli
3D panty
Trny proti vysazení
Zvuková neprůzvučnost
Rw (C, Ctr) = 28 (-2, -4) dB
bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN
1627:2012 ve standardu hliníkový práh

Bílá matná
(80,90)

Buk
(80)

Světlý ořech
(80,90)

Zlatý dub
(80,90)

Calvados
(80)

Tmavý ořech
(80,90)

Antracit
(80,90)

Wenge
(80,90)

