
- s šikmou těsnící částí
pro zvlněné podlahy

- s kruhovou (oblou) těsnící částí

- použití pro čisté prostory
- těsnící část vyrobena
z materiálu TPE

- použití do nemocnic
- antibakteriální úprava*

- s prodlouženou těsnící částí

- montáž zhora

- vertikální aplikace

- horizontální aplikace

- pro skládací dveře
(harmonikové)

- pro kruhové dveře

- profily ze speciálních barev

- pro posuvné dveře

+ 8 mm

Planet MF
Planet RO
Planet RS
Planet PU
Planet KG
Planet TW
Planet US

Planet MinE
Planet MF
Planet RO
Planet RS
Planet PU
Planet KG
Planet GH
Planet BL

Planet MinE
Planet GH
Planet SL
Planet KG-SL10

Planet FT
Planet RF
Planet GH

Planet Sockel
Planet KG
Planet F
držáky

Planet HS
Planet FT
Planet MF
Planet RO
Planet RS
Planet PU

Planet HS
Planet FT

Planet HS
Planet FT

pro všechny
typy PLANET

pro všechny
typy PLANET

pro všechny
typy PLANET

pro všechny
typy PLANET

Piktogramy:
používané při prezentaci těsnění PLANET lépe vysvětlují vlastnosti a možnosti použití jednotlivých typů těsnění:

Zvukotěsné (dB)

Prachu odolné

Teplotní bariéra

Kouři odolné (RD)

Ohni odolné (FH)

Ochrana
proti světlu

Ochrana
proti průvanu

Ochrana
proti dešti

Únikové východy
dle DIN EN 179 a DIN EN 1125

Ochrana
proti radiaci

Pro rovné podlahy

Ochrana
proti
pachům

Pro bezbariérové
vstupy

Antibakteriální
ochrana

Pro zvlněné
nerovné podlahy

Ochrana
proti hmyzu

Šetří
energií

Bezpečnostní Přídavné funkce Bezbariérové a únikové východy

Speciální funkce Typy podlah

Aplikační možnosti Aplikační možnostiTyp PLANET
těsnění

Typ PLANET
těsnění

Nově a přehledně uvádíme aplikační možností PLANET těsnění
Novinka: Inovativní těsnění PLANET je doporučováno pro různé typy specifických aplikací např. použití v čistých prostorách

(speciální TPE), pro nemocnice a operační sály  (speciální antibakteriální typ těsnění). Více v níže uvedeném přehledu:

7Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

*) speciální antibakteriální úprava těsnění

do silikonu jsou zapracovány ionty stříbra
zabraňující růstu bakterií

Ceny na výše uvedená speciální zakázková řešení sdělíme na vyžádání
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