
Rozměr profilu: 20,8/24 x 20 mm

pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku, umělé hmoty, kovu a dřeva

Planet RS standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RS xxxx* RD/50dB

Planet RS ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RS xxxx* FH+RD/50dB

Planet RS profil Planet RS s otvorem Planet
10,8 mmØ

Výška těsnění
optimalizována

přídržným úhelníkem
4 mm, zalomený

Příklad: Přídržný úhelník
VEKA vč. náběhové

destičky, typ 10
z montážní sady

RS/typ VEKA

Technická data:
Materiál profilu: hliník 20,8/24x20 mm
Profil t  sn  ní: velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikoně ě
T  snicí výška/zdvih: do 16 mmě
Hodnota tlumení hluku: do 50 dB u vzduchové mezery 7 mm

do 43 dB u vzduchové mezery 16 mm
Nastavení zdvihu: 3 mm inbusovým klí em na  ovládacím kolíkuč
Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Zvláštní délky: na základ   poptávky  do 6000 mmě
Ovládání: jednostrann   na stran   záv  sě ě ě ů
Zkrácení: do 125 mm
Upevn  ní: pomocí montážní sady, provedení výrobce systémě ů
Zkušební certifikáty: na vyžádání

Zdvih do 16 mm

Rozměr profilu: 19,8/36 x 20 mm

Technická data:
� Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm
� Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon
� Výška těsnění / zdvih: až 16 mm
� Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm
� Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm
� Standardní délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
� Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm
� Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří
� Zkrácení: až 125 mm
� Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků
� Požární odolnost: T30 - T90 dle DIN4102-18
� Osvědčení o zkoušce: na požádání rádi zašleme

Planet RO standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RO xxxx* RD/50dB

Planet RO ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RO xxxx* FH+RD/50dB

Zdvih do 16 mm

speciáln takéě
pro :PVC systémy

VEKA
Schüco

GEALAN
Kömmerling

REHAU

Planet RO

Planet RO s
otvorem 5x13 mm

Planet RO

Planet RO s
otvorem   10,8 mm

Planet opěrka INOX

Planet KR
zamykací trn

viz str. 44

útlum

50dB!

útlum

50dB!

Pro 1 a 2-k ídlové kovové, plastové a d ev  né dve e, speciáln   takéř ř ě ř ě pro
PVC systémy VEKA, Schüco, GEALAN, Kömmerling, REHAU atd.
Pro EURO drážku 16 mm nebo drážku domovních dveří 24 mm
D ležité znakyů
● Zdvih 16 mm
� Přídržný úhelník pro eurodrážku 16 mm
● Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
● Nedochází k broušení o podlahu
● Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
● Také 2-křídlové dveře s hranovým nebo západkovým zamykáním
● 50 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
● Lze zkracovat až na další menší skladovou délku
● Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu
● Montážní sada pro všechny dostupné výrobce systémů
● Záruka 7 let

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 080.00 43.200 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 120.00 44.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 160.00 46.400 C �

1586-6000 od závěsu m 2 120.00 85.000 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 220.00 48.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 260.00 50.500 C �

1586-6000 od závěsu m 2 390.00 95.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 190.00 47.600 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 220.00 48.800 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 260.00 50.500 C �

1586-6000 od závěsu m 2 310.00 92.500 C �

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od závěsu 125 mm ks 1 310.00 52.500 C �

960 od závěsu 125 mm ks 1 340.00 53.500 C �

1085 od závěsu 125 mm ks 1 380.00 55.000 C �

1586-6000 od závěsu m 2 520.00 101.000 C �

při objednávce zadejte typ montážní sady výrobce
(REHAU, VEKA, SCHÜCO, GEALAN atd...)
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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


