
D.O.S. Přechodový profil 33 mm
- hliník, trvale eloxovaný
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- vysoká stabilita zajištěna čtyřmi body uložení
- odolný proti zkroucení a bezpečný proti prohnutí

D.O.S. Přechodový profil 40 mm
- hliník, trvale eloxovaný
- pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)
- vysoká stabilita zajištěna čtyřmi body uložení
- odolný proti zkroucení a bezpečný proti prohnutí

Přednosti Prinz® D.O.S:
� skvělá optika zakrytým upevněním

� pevné uchycení bez šroubů (D.O.S.)

� rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž bezproblémová demontáž

� krátká doba položení a nízké náklady

� bezstupňové vyrovnávání výškových rozdílů do 6 mm

� maximálně stabilní, odolný proti zkroucení a zatížitelný

UCHYCENÍ BEZ ŠROUBOVÁNÍ

drážka pro
uchycení

D.O.S. lamelové uchycení
tvar a rozměr hlavy uchycení
jsou provedeny přesně na
drážku pro uchycení

D.O.S. lamelové uchycení
tvar a rozměr hlavy uchycení
jsou provedeny přesně na
drážku pro uchycení

tři "špičky"
se starají o silové
spojení mezi uchycením
a profilem

D.O.S. lamelové uchycení

Je-li lamelové
uchycení zatla-
čeno do vyvrtané
díry, lamely se
ohnou proti
směru tlaku.
Spolehlivě ukotví
hmoždinku, profil
zůstává trvale
upevněn.

D.O.S. SYSTEM / na koberce / D.O.S hmoždinky / návod k montáži D.O.S systému

Balení D.O.S D.O.S přechodové profily se považují za systém. Profily délky
270 cm a 90 cm (100 cm) jsou dodávané ve smršťovací fólii, včetně
nylonových lamelových hmoždinek. Profily délky 90 (100 cm) jsou navíc
opatřeny SB úchytem pro zavěšení na stojan.
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Základní barvy:

D.O.S. nylonové hmoždinky
- pro otvor s průměrem 6mm

materiál délka balení
blistrů v

kart
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

nylon 36 mm 5 hmoždinek v blistru 20 blistr 15.90 0.635 A �

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
Mj/ kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 33 mm elox zlatý 90 10 blistr 97.00 3.880 A �

elox - AL 33 mm elox stříbrný 90 10 blistr 92.00 3.680 A �

elox - AL 33 mm elox bronz 90 10 blistr 100.00 4.000 A �

elox - AL 33 mm elox zlatý 270 10 blistr 282.00 11.300 A �

elox - AL 33 mm elox stříbrný 270 10 blistr 275.00 11.000 A �

elox - AL 33 mm elox bronz 270 10 blistr 299.00 12.000 A �

materiál šířka
barevné

provedení
délka

cm
Mj/ kart Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

elox - AL 40 mm elox zlatý 90 10 blistr 116.00 4.640 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 90 10 blistr 114.00 4.560 A �

elox - AL 40 mm elox bronz 90 10 blistr 130.00 5.200 A �

elox - AL 40 mm elox zlatý 270 10 blistr 328.00 13.100 A �

elox - AL 40 mm elox stříbrný 270 10 blistr 322.00 12.900 A �

elox - AL 40 mm elox bronz 270 10 blistr 379.00 15.200 A �
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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


