
Dveřní zavírače

Dveřní zavírač DC140 dveře do 1250mm a 100kg

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií

a lomeným ramínkem

� rozsah sil EN 2/3/4/5 pro požárně odolné a

kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm

a váhy 100 kg s lomeným ramínkem

� rozsah sil 2/3 pro dveře šířky 950 mm

a váhy 60 kg s kluzným ramínkem

� síla zavírače nastavitelná dle montáže

� použití pro pravé i levé dveře

� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

dovíraní a úhlu otevření (back-check)

pomocí termodynamických ventilů

� úhel otevření do 180˚ (125 ˚ při montáži pro

sílu EN5)

VÝHODY
� rychlá instalace a snadné seřízení

� termodynamické ventily minimalizují vliv

teplotních změn

� funkce nastavení maximálního úhlu otevření

(back-check) nabízí optimální ochranu jak

pro dveře, tak okolní stěn

� moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ
� L140 ramínko lomené

� L141 aretační ramínko lomené

� G143 kluzné ramínko

� A152 aretační prvek pro kluzné ramínko

� A153 koncový doraz pro kluzné ramínko

� A161 montážní plech pro DC140

(možnost přenastavení síly EN2-EN4)

� A154 montážní plech pro lomené ramínko

Přehled výhod zavíračů
� Moderni a jednotný design

� Rychlá instalace a snadné seřízení

� Jednotná sada doplňků (ramínka a montažní plechy)

� Protipožarní certifikace dle EN 1154

Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovirání
dveří a maximalního úhlu otevření (back-check)
pomocí ventilů umistěných
na čelní straně zavírače

� Vyškově nastavitelna osa raminka
� (rozsah do 14 mm), kromě DC120, DC140.

Skryty montažni plech, kromě DC120, DC140.
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Funkce dveřních zavíračů

Dveřní zavírač DC120 dveře do 1100mm a 80kg

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií

a lomeným ramínkem

� rozsah sil EN 2/3/4

� pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
do šířky 1100mm a váhy 80kg

� síla zavírače nastavitelná dle montáže

� použití pro pravé i levé dveře

� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,
dovíraní a úhlu otevření (back-check)
pomocí termodynamických ventilů

� úhel otevření do 180˚
(105˚ při montáži pro sílu EN4)

� součástí balení je lomené ramínko, šrouby
na uchycení, montážní návod a instalační
šablona

VÝHODY
� termodynamické ventily minimalizují vliv

teplotních změn

� funkce nastavení maximálního úhlu
otevření (back-check) nabízí optimální
ochranu jak pro dveře, tak okolní stěny

P ÍSLUŠENSTVÍŘ
� L141 aretační ramínko

� A154 montážní plech pro lomené ramínko

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

AA000025 DC120 stříbrný s lomeným ramínkem 1 ks 835,00 32,400 C

AA000026 DC120 bílý s loemným ramínkem 1 ks 835,00 32,400 C

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

AA000033 DC140 stříbrný s lomeným ramínkem 1 ks 1 150,00 44,600 C

AA000034 DC140 bílý s lomeným ramínkem 1 ks 1 150,00 44,600 C

AA000252 DC140 stříbrný bez ramínka 1 ks 1 040,00 40,300 C

DC140 s kluzným ramínkem G143

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 % 227


