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Finprotect Plus

Bezpečnost je velmi důležitý aspekt v oblasti profesionální péče o dítě. Nicméně ve školách, školkách,
nemocnicích a domovech důchodců můžeme očekávat, že se nějaké nehody stanou, a právě zde
bezpečnost vyžaduje stálou pozornost.
V současném světě, kde se vedou soudní spory o cokoli, si především školy nemohou dovolit být
lhostejné k zajištění bezpečnosti dětí. Ve skutečnosti v poslední době dochází k nárůstu případů zranění
prstů přivřením do dveří. V nejhorších případech může dojít až k tragickým událostem ztráty konečků
prstů. A to se nemusí stávat! Finprotect Plus je profesionálním řešením ochrany prstů před bolestivým
zraněním.

� poskytuje ochranu na obou stranách dveří
� vhodný pro vnitřní i vnější dveře
� snadná montáž - instalace cca 20 minut a možnost následné demontáže
� mnoho možností použití pro různé typy dveří
� dostupný v různých barvách,délka 198 a 250 cm
� větší pevnost zaručuje vysokou životnost - testováno až na 1 milion cyklů
� TÜV certifikace
� maximální úhel otevření s Finprotect Plus je 130 až 180°(závisí na typu dveří)

Možnosti uvedené níže ukazují, které sady Finprotectu Plus jsou nejvhodnější pro určité aplikace a dostupné příslušenství.

dveře hliníkové dveře PVC dveře ocelové dveře kyvnédveře dřevěné

RAL 9005 RAL 9010 RAL 9006 RAL 8014 RAL 3002RAL 1021RAL 5013

Existují i další varianty

...Finprotect Plus

Nejste si jisti jaký typ Finprotect Plus

je vhodný pro vaše dveře

Podivejte se

na www.finprotectplus.cz / sk

zde naleznete: ostatní typy Finprotect

plus, úplný montážní návod, instalační

video!

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE SI VYŽÁDEJTE TECHNICKÝ A MONTÁŽNÍ LIST

vzorek zapůjčíme
k seznámení vážným zájemcům

ideální řešení ochrany prstů
proti uvíznutí ve dveřích,
vhodné i pro motoricky
ovládané dveře, splňuje

požadavky normy
ČSN EN 16005

TYP 5090

video

Finprotect Plus 5090

FINPROTECT PLUS 5090 bílý, černý 5 198 ks 850,00 32,900 C

FINPROTECT PLUS 5090 ost. barvy* 5 198 ks 1 030,00 39,900 C

FINPROTECT PLUS 5090 bílý, černý 5 250 ks 1 010,00 39,100 C

FINPROTECT PLUS 5090 ost. barvy* 5 250 ks 1 220,00 47,300 C

*šedá, hnědá,červená, žlutá, modrá - na objednávku
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Finprotect Plus 90-90

FINPROTECT PLUS 90-90 bílý,černý 3 198 ks 1 140,00 44,200 C

FINPROTECT PLUS 90-90 bílý,černý 3 250 ks 1 220,00 47,300 C
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Finprotect Plus 90-120

FINPROTECT PLUS 90-120 bílý,černý 1 198 ks 1 400,00 54,500 C

FINPROTECT PLUS 90-120 bílý,černý 1 250 ks 1 760,00 68,000 C
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Finprotect Plus 120 -120

FINPROTECT PLUS 120-120 bílý,černý 1 198 ks 1 500,00 58,000 C

FINPROTECT PLUS 120-120 bílý,černý 1 250 ks 2 250,00 87,200 C

ost.barvy na zakázku - šedá, hnědá

Cena EUR
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Dodatečné příslušenství pro uchycení do hliníkových, kovových, ocelových a plastových dveří

Samozářezné šrouby pro Finprotect Plus 35 ks bal 45,00 1,740 C

Lepicí páska pro Finprotect Plus 10 ks 230,00 8,900 C

Lepicí páska pro Finprotect Plus je určena pouze pro interiérové použití
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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 % 39


