
ESTETIC 80/A - 3D univerzální skrytý závěs

� oboustranný skrytý pant s krytkami(pravolevý)

� nastavitelný ve 3 směrech

� 4 přední nacvakávací krytky (na jeden závěs) jsou součástí balení

� úhel otevření 180°

� úspěšně testováno na 400 000 cyklů při hmotnosti dveří 80 kg

� povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách chrom satin, nikl satin, bílá,
a černá umožňuje použití v různých typech interiérů

odolnost proti ohni dle PN-EN 13501-2 : 2016 -EI30
strana
dveří

strana
rámu

odolnost proti kouři dle PN-EN 1634-1 : 2014

montážní video na
www.okentes.cz

Klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.0.0.1.1
Nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet
závěsů

2 88 kg 84 kg 80 kg

700 800 900

3 100 kg 96 kg 90 kg

4 110 kg 106 kg 100 kg

šířka dveřního křídla (mm)

72 kg

1000

80 kg

90 kg

Umístění závěsu ve vztahu k požadovaným rozměrům dveří a rámu:

Tloušťka
dveří ”G”

2 mm 2 mm 2 mm

700 800 900

40 mm

60 mm

Šířka dveří ”L”

2 mm

1000

80 mm

Minimální mezera „B”

5,5 mm

25,5 mm

45,5 mm

4 mm 3 mm 3 mm 3 mm

6 mm 5 mm 5 mm 4 mm

5,5 mm

5,5 mm

5,5 mm

Rozměry
C1

Rozměry
C2

Šířka dveří ”L”

Rozmístění závěsů na dveřích:

Povrchové úpravy:

Ukázka balení + příslušenství pro montáž:

2 závěsy 3 závěsy 4 závěsy

nikl satin
8054

bílá
9016

černá
9005

chrom satin
8060

2 ks závěsů v balení
součástí  balení 8 předních

krytek + 4 zadní krytky

Montážní plech

H = 2000 mm (minimální výška dveří)

3D skryté závěsy

regulace ve
3. směrech

Univerzální šablona
více na str. 208

název povrchová úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ESTETIC 80/A nikl satin 8054 2 32 ks 439,00 17,000 B

ESTETIC 80/A
chrom satin 8060,
bílá 9016, černá 9005

2 32 ks 396,00 15,300 B

1078-09-00

Montážní protiplech
pozink 1 100 ks 33,70 1,310 B

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %198


