
Dveřní zavírače a příslušentsví

Dveřní zavírač DC200 dveře do 1100mm a 80kg

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií
� rozsah sil EN 2-4 (s lomeným ramínkem)
� síla zavírače nastavitelná na těle zavírače

pomocí ventilu
� pro požárně odolné a kouřotěsné dveře

do šířky 1100mm a váhy 80kg
� použití pro pravé i levé dveře
� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

dovíraní a úhlu otevření (back-check)
pomocí termodynamických ventilů

� úhel otevření do 180˚
� součástí balení jsou šrouby na uchycení,

montážní návod a instalační šablona

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 stěny

� široký rozsah použití : požárně odolné,
kouřotěsné i standardní dveře

� moderní a kompaktní design

PŘÍSLUŠENSTVÍ
� L190 lomené ramínko
� L191 aretační lomené ramínko (vypínatelná

aretace – nastavitelná o 45˚ do150˚)
� L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
� A120 montážní plech pro zavírač
� A154 montážní plech pro lomené ramínko
� A172 – nerez kryt pro DC200

Dveřní zavírač DC300 Dveřní zavírač DC700dveře do 1400mm a 120kg dveře do 1400mm a 120kg

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií
� rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem), pro

požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky
1400mm a váhy 120kg
� rozsah sil EN 1-3 (s kluzným ramínkem), pro

požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky
950mm a váhy 60kg
� rozsah sil 7 ( 300 tandem),> DC

pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
do šířky 1800mm a 180kg (při propojení
dvou kusů zavíračů pomocí plechu A121
a použití lomeného raménka)
� síla zavírače nastavitelná na těle zavírače

pomocí ventilu
� použití pro pravé i levé dveře
� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

dovíraní a úhlu otevření (back-check)
pomocí termodynamických ventilů
� úhel otevření do 180˚

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s vačkovou technologií
� pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
� rozsah síly EN 3-6, pro dveře do šířky

1400mm a váhy 120kg
� osvědčení o shodě s normou EN 1154 s kluz-

ným ramínkem G193 nebo G195
� použití pro levé i pravé dveře
� plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání

dveří a úhlu otevření (back-check)
� plynule nastavitelná síla zavírání
� úhel otevření do 170°(na straně pantů), úhel

otevření 120°(na straně proti pantům)
� snadná instalace pomocí nastavení ramínka

do 14mm
� vysoká odolnost a stálost parametrů při

extrémních teplotách -15˚C až + 45˚C
� provedení: stříbrná, bílá, hnědá, černá, nerez
� použít s kluzným ramínkem G193, nebo G195

� plynule nastavitelná rychlost zavíraní, dovíraní a
úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání
(DA) pomocí termodynamických ventilů
� součástí balení jsou šrouby na ucycení, montáž-

ní návod a instalační šablona

PŘÍSLUŠENSTVÍ
� L190 lomené ramínko
� L191 aretační lomené ramínko  (vypínatelná

aretace – nastavitelná o 45˚ do 150˚)
� L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
� G193 kluzné ramínko
� G195 kluzné ramínko s překrytem
� A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
� A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
� A120 montážní plech pro DC
� A154 montážní plech pro lomené ramínko
� A130 montážní plech pro kluzná ramínka
� A104 – montážní plech tvaru L pro kluzná ram.
� A173 nerez kryt pro DC300

� doporučený dveřní zavírač k požárním konzolím
G460, G461, G462 a G464
� pro instalaci na požárně odolných dveřích použít

montážní plech A120

PŘÍSLUŠENSTVÍ
� G193 kluzné ramínko
� G195 kluzné ramínko s překrytem
� A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
� A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
� A120  montážní plech pro kluzná ramínka
� A130 montážní plech pro kluzná ramínka
� A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
� G460 požární konzole pro jednokřídlé dveře
� G461 požární konzole s koordinátorem
� G462 požární konzole s koordinátorem a dvěma

elektromagnety
� G464 požární konzole s koordinátorem a jedním

elektromagnetem
� nerezový kryt pro DC700

Dveřní zavírač DC340 dveře do 1400mm a 120kg

POPIS VÝROBKU
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií
� rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem),

pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
do šířky 1400 mm a váhy 120 kg

� rozsah sil EN 1-4 (s kluzným ramínkem), pro
požárně odolné a kouřotěsné dveře
do šířky 1100mm a váhy 80kg

� síla zavírače nastavitelná na těle zavírače
pomocí ventilu

� použití pro pravé i levé dveře
� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

dovíraní a úhlu otevření (back-check)
pomocí termodynamických ventilů

� úhel otevření do 180˚
� součástí balení jsou šrouby na uchycení,

montážní návod a instalační šablona

VARIANTY
� DC340DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)
� dveřní zavírač s hřebenovou technologií
� plynule nastavitelná rychlost zavíraní,

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

SP002925 DC200 stříbrný bez ramínka 1 ks 1 450,00 56,000 C

SP002926 DC200 bílý bez ramínka 1 ks 1 450,00 56,000 C

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

SP002929 DC300 stříbrný bez ramínka 1 ks 1 730,00 67,000 C

SP002930 DC300 bílý bez ramínka 1 ks 1 730,00 67,000 C

SP002933 DC300DA stříbrný bez ramínka, zpoždění zavírání 1 ks 2 260,00 87,500 C

dovíraní a úhlu otevření (back-check)
a zpoždění zavírání (DA) pomocí
termodynamických ventilů

PŘÍSLUŠENSTVÍ
� L190 lomené ramínko
� L191 aretační ramínko (vypínatelná

aretace – nastavitelná o 45˚ do150˚)
� L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace)
� G193 kluzné ramínko
� G195 kluzné ramínko s překrytem
� A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
� A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
� A126 montážní plech pro DC340
� A154 montážní plech pro lomené ramínko
� A130 montážní plech pro kluzná ramínka
� A104 montážní plech tvar L pro kluzná

ramínka
� nerezový kryt pro DC340

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

SP002883 DC700 stříbrný bez ramínka 1 ks 4 360,00 169,000 C

SP002884 DC700 bílý bez ramínka 1 ks 4 360,00 169,000 C

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

SP002867 DC340 stříbrný 1 ks 2 230,00 86,500 C

SP002868 DC340 bílý 1 ks 2 230,00 86,500 C

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 %228


