
D ležité znakyů
● Zdvih 16 mm
● Pro 1 a 2-křídlové celoskleněné dveře s tloušťkou skla 8 až 10 mm
● Padací těsnění pro nasunutí a nalepení
● Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
● Nedochází k broušení o podlahu
● Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
● 48 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
● Lze zkrátit až na nejbližší menší skladovou délku
● Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu
● 7 let záruka

Technická data
Materiál ochranného profilu:hliník 16,5 x35 mm, EV1 bezbarvý nebo matn   eloxovaný, podobnýě

nerezu
T  snicí profil: velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikoně
Výška t  sn  ní: do 16 mmě ě
Hodnota tlumení hluku: 48 dB u vzduchové mezery 7 mm, 46 dB u vzduchové mezery 14 mm
Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku s inbusovým klí em 3 mmč
Skladové délky: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Zvláštní délky: na základ   poptávky do  2000 mm, posuvné dve e do 1600 mmě ř
Ovládání: jednostranné, na stran   záv  suě ě
Zkrácení: do 125 mm
Upevn  ní: k nalepeníě
Náb  hové desti ky: nerez ocel, k doražení, 20 x 20 mě č m
Zkušební certifikát: na základ   poptávkyě

D ležité znakyů
● Zdvih 16 mm
● Pro 1 a 2-křídlové celoskleněné posuvné dveře, tloušťka skla 10 mm
● Padací těsnění pro nasunutí a nalepení
● Jednostranné ovládání s paralelním spouštěním
● Nedochází k broušení o podlahu
● Automatické vyrovnání u šikmé podlahy
● 42 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)
● Lze zkrátit až na nejbližší menší skladovou délku
● Velmi kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavení zdvihu
● 7 let záruka

Technická data
Materiál ochranného profilu: hliník 25 x 46 mm, EV1 bezbarvý nebo matn   eloxovaný, podobnýě

nerezu
T  snicí profil : velmi kvalitní silikon nebo velmi kvalitní samozhášecí silikoně
Výška t  sn  ní: do 16 mmě ě
Hodnota tlumení hluku: 4   dB u vzduchové mezery 7 mm2
Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku s inbusovým klí em 3 mmč
Skladové délky: 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Zvláštní délky: posuvné dve e do 1600 mmř
Ovládání: jednostranné, na stran   záv  suě ě
Zkrácení: do 125 mm
Upevn  ní k nalepeníě :
Náb  hové desti ky: nerez ocel, k doražení, 20 x 20 mmě č
Zkušební certifikát: na základ   poptávkyě

Podlahové vedení SL

Zdvih do 16 mm
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Planet KG A8|A10 a kou- , ochrana proti hluku ři
obj. vzor: Planet xxxx* dBKG-A8|A10 RD/48

Planet KG 10 a kou-SL , ochrana proti hluku ři
obj. vzor: Planet SL 10 xxxx* 2dB, DIN L nebo RKG- RD/4

Planet KG A8|A10- , ochrana proti hluku, kouři a ohniodolné
obj. vzor: Planet xxxx* dBKG-A8|A10 RD/48

Planet KG-SL 10, ochrana proti hluku, kouři a ohniodolné
obj. vzor: Planet SL 10 xxxx* 2dB, DIN L nebo RKG- RD/4

Elegantní, promyšlené ešení designu pro nasunutí a nalepeníř Elegantní, promyšlené ešení designu pro nasunutí a nalepeníř
Planet KG-SL10
s ovládacím
kolíkem

Planet KG-A8
s krycí desti kouč
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KG-A8 | A10
nasunuto a nalepeno

Planet KG sada
krycích desti ekč
s náb  hovýmiě
desti kami typ 1č

Rozměr profilu: 1 x 3 mm6,5 5 Rozměr profilu: 25 x 46 mm

pro posuvné
dveře

Planet KG-SL10 s
ovládacím kolíkem a

vedením  podlahy

podlahové veden ,í
rozložené

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 160.00 86.500 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 240.00 89.500 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 350.00 94.000 C �

1459-6000 m 4 170.00 167.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 340.00 93.500 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 430.00 97.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 540.00 102.000 C �

1459 - 6000 od závěsu m 4 470.00 179.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 530.00 101.000 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 620.00 105.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 740.00 110.000 C �

1459-6000 m 4 740.00 190.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

834 od závěsu 125 mm ks 2 710.00 108.000 C �

959 od závěsu 125 mm ks 2 810.00 112.000 C �

1084 od závěsu 125 mm ks 2 930.00 117.000 C �

1459-6000 od závěsu m 4 720.00 189.000 C �

v provedení hliník s povrchovou úpravou matný NEREZ přirážka cca 20%
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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


