
Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové,
plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

7 mm mezera 48 dB
18 mm mezera 44 dB

Rozměr profilu: 13 x 30 mm

důležité vlastnosti:
� silikonová lišta, chráněná, protože je hlouběji zapuštěna
� dveře zespodu nastavitelné bez demontáže
� jednostranné spouštění s paralelním pohybem
� automatické vyrovnávání při šikmé podlaze
� šíře drážky pro všechny  požadavky
� také pro dvoukřídlové dveře se zástrčí (viz str. 44 - 45)
� 48 dB hodnota tlumení hluku (při  spáře 7 mm )
� jednoduché nastavení zdvihu, maximálně 20 mm
� 7 let záruka

lze obdržet v provedení:
� základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet HS RD/48dB
� ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku Planet HS FH + RD/48dB
� posuvné dveře
� speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkoušce a technický list na vyžádání rádi zašleme

Tip 1: Všechna padací těsnění PLANET mohou být použita i pro
montáž shora

Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry můžete použít PLANET
RH se zdvihem až 25 mm viz str. 41

délky 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

standardní délky

samostatně lze dále objednat

další možnosti

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet HS xxxx* RD/48 dB

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet HS xxxx* RD/FH/48 dB

pro posuvné dveře - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet HS xxxx* posuvné RD/48 dB

zkrácení stand. velikostí na míru

opěrka InoxPlanet montážní sada HS
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Podlaha

Montáž
shora

Planet HS - těsnění
zasunuto do drážky
v křídlových dveřích.
více viz str. 44

Planet HS s otvorem
5 x 13 mm a zamyka-
cím trnem
více viz. str. 45

Planet HS se
zamykáním KR
více  viz str. 44

Technické parametry
Materiál profilu: hliník 13 x 30 mm
Velikost drážky: 13,1 mm x 30,5- 40 mm
Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu: do 20 mm
Hodnota tlumení hluku: do 48 dB u vzduchové mezery 7 mm

do 44 dB u vzduchové mezery 18 mm
Regulace zdvihu: inbus klíčem (3 mm)
Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky: na požádání do 6000 mm
Ovládání: jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení: max. 125 mm (délku  335 mm pouze o 115mm)
Upevnění: ze strany  nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby
Náběhová deska: opěrka INOX, k doražení 20 x 20 mm

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 110.00 44.400 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 150.00 46.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

1461-6000 od závěsu m 2 230.00 89.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 230.00 49.200 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 270.00 51.000 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 310.00 52.500 C �

1461-6000 od závěsu m 2 440.00 97.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od zámku 125 mm ks 1 340.00 53.500 C �

960 od zámku 125 mm ks 1 380.00 55.000 C �

1085 od zámku 125 mm ks 1 420.00 57.000 C �

1461-6000 od zámku m 3 090.00 124.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Planet montážní sada HS sada 102.00 4.080 C �

opěrka Inox 20 x 20 mm ks 10.30 0.412 C �
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


