
Planet SL
Speciální řešení pro jedno a dvoukřídlové posuvné dveře ze dřeva, hliníku, umělých hmot
a kovové dveře.

Planet SL RD/42 dB, odolné proti kouři
Automatické těsnění dveří, vysoce odolné proti hluku systém Planet SLRD/42dB, hodnota
tlumení hluku do 42 dB, jednostranné ovládání s paralelním poklesem lišty, maximální
zdvih 20 mm a automatické vyrovnávání na šikmé podlaze. K zadrážkování pro ochranu
lišty je nutno tuto umístit zároveň s povrchem těsnění nebo zapustit hlouběji. Profil z hliníku
21,8 x 30 mm včetně vedení na podlaze.

Důležité znaky
� kompaktní řešení, šetřící místo s integrovanou vodicí drážkou
� vedení v podlaze asymetricky přiloženo
� jednostranné řešení s paralelním klesáním (není obrušování)
� automatické vyrovnávání u šikmé podlahy
� 42 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
� maximální zdvih 20 mm, jednoduché nastavení zdvihu
� vysoce hodnotná silikonová dotyková lišta
� 7 let garance

Lze obdržet v provedení:
- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet SL RD/42dB
- ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku Planet  SL FH + RD/42dB
- speciální provedení na vyžádání
Příslušenství
-Včetně plastového vedení pro montáž na podlahu, čelní příchytky a opěrka Inox

Planet SL montáž (levé) s vedenímDIN L
na podlaze, ovládání ze strany zámku

Planet SL montáž (pravé) s vedenímDIN R
na podlaze, ovládání ze strany zámku

dveře do 1600 mm - odolnost kouř, útlum 42dB
obj. vzor: Planet SL xxxx* RD/42 dB, DIN L nebo R

dveře do 1600 mm - odolnost kouř, oheň, útlum 42 dB
obj. vzor: Planet SL xxxx* FH/RD/42 dB, DIN L nebo R

pro posuvné dveře

zkrácení stand. velikostí na míru

Rozměr profilu: 21,8 x 30 mm

Standardní délky: 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

Důležité vlastnosti
� pro perfektní přerušení hluku
� opticky velmi hezké řešení
� rovná dosedací plocha pro všechny spouštěcí automaty firmy Planet pro

optimální ochranu proti hluku
� jsou zality do podkladové vrstvy podlahy / potěru
� velký rozsah nastavení vhodné pro jednu nebo dvě těsnící roviny
� základní profil předupraven maltovou ochranou
� základní profil předupraven izolačním protihlukovým páskem vlevo a vpravo

betonová podlaha

podkladová podlaha / potěr

krycí páska

základy

přizpůsobení výšky dle zadání

izolační rohož

5 - 20 mm

6

dveře

automatické
padací těsnění
Planet FT

Podlahové oddělovací prahy pro
optimální ochranu proti hluku od 27 dB

Planet BT 802 základní profil
s pěnovým polystyrenem

Planet BT 802 základní profil
profil s přídržnými prvky

Planet BT 806 plošné
nasazení 60 mm

Planet BT 802 základní profi
a BT 805 plošné nasazení 40 mm
nasunuto v přídržném prvku

Planet BT přídržný prvek
a dřevěná vložka (není součástí
dodávky) pro ochranu
před snížením kobercových podlah

Technické parametry
Výška profilu: hliník, šířka  40 nebo 60 mm
Výška: nastavitelné 53 až 67 mm
Barva: EV1 bezbarvě eloxován
Standardní délky: 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky: na základě poptávky do 6000 mm
Možnost zkrácení: ano
Upevnění: Základní profil: připravené otvory v základním profilu:

Plošné nasazení s dodanými přídržnými prvky

Nová těsnící

část dokonale

utěsní

i nerovnou

podlahu

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od zámku 125 mm ks 1 490.00 59.500 C �

960 od zámku 125 mm ks 1 530.00 61.000 C �

1085 od zámku 125 mm ks 1 590.00 63.500 C �

1461-6000 od zámku m 2 730.00 109.000 C �

pro 1601 - 6000 mm pouze v provedení N

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

835 od zámku 125 mm ks 1 630.00 65.000 C �

960 od zámku 125 mm ks 1 680.00 67.000 C �

1085 od zámku 125 mm ks 1 740.00 69.500 C �

1461-6000 od zámku m 3 000.00 120.000 C �

název Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Přirážka pro zkrácení na míru m 37.40 1.500 C �

typ délka mm šířka zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Planet BT 803 850 40 mm 100 mm ks 1 090.00 43.600 C �

Planet BT 804 850 60 mm 100 mm ks 1 130.00 45.200 C �
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