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Planet BT

Zdvih do 22 mm

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/48 dB

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/FH/48 dB
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Planet FT

opěrka Inox

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové,

plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

Hlavní vlastnosti:

� vysoce hodnotné silikonové těsnění, jednoduché nastavení zdvihu, max. 22 mm

� jednostranné spouštění s paralelním pohybem

� automatické vyrovnání při šikmé podlaze

� šíře drážky pro všechny požadavky

� 48 dB hodnota tlumení hluku (při  spáře 7 mm )

� také pro dvoukřídlové dveře se zastrčí (viz  str. 58 - 59)

� 7 let záruka

Lze obdržet v provedení:

� základní provedení - těsnící proti kouři a hluku Planet  FT RD/48dB

� ohniodolné, těsnicí proti kouři a hluku Planet  FT FH + RD/48dB

� posuvné dveře - na zakázku - 48dB (s přirážkou cca +20 )%

� Planet HS-plus - na zakázku - 55dB (s přirážkou cca +10 )%

� s prodlouženou těsnící částí 8 mm

� s antibakteriálním silikonovým těsněním

� TPE těsnění pro čisté prostory

� speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkoušce a technický list na vyžádání rádi zašleme

Tip 1: Pro bezdrážkovou montáž se používá pomocná lišta Planet SOCKEL viz. str. 60

Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry lze použít PLANET RF se zdvihem až 25 mm

Zárubeň

Podlaha

Zdvih do 22 mm

Zdvih do 22 mm

Technické parametry

Materiál profilu

Velikost drážky

Těsnící profil

Výška těsnění / zdvihu

Hodnota tlumení hluku

Regulace zdvihu

Délky

Zvláštní délky

Ovládání

Zkrácení

Upevnění

Náběhová deska

hliník, 13 x 30 mm

šířka 13,1 mm s hloubkou 30,5 mm

vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon

do u vzduchové mezery 7 mm48 dB

do u vzduchové mezery 20 mm42 dB

inbus klíčem (3 mm)

350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

na požádání do 6000 mm

jednostranné, ze strany zámku

max. 100 mm

zespodu šrouby nebo hřebíky

INOX, k doražení 20 x 20 mm

do    22 mm

Planet FT lze použít pro tyto typy dveří:

Další možné funkce (na objednávku)
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samostatně lze dále objednat

Planet montážní sada FT opěrka Inox

Planet FT, ze strany ovládání
(ovládací šroub)

s Planet Sockel,
více na str. 60

na objednávku: Planet FT:
s prodlouženou silikonovou
částí ze strany ovládání

s vydrážkovaným otvorem
o průměru 5 x 13 mm pro
zamykací trn dvoukřídlových
dveří - více na str. 58

s vydrážkovaným otvrorem
o průměru 5 x 13 mm
a zamykání Planet KR

s vydrážkovaným otvrorem
o průměru 8,2 mm
více na str. 59

Příslušenství: Planet KR, včetně podložky,
více na str. 58

délky na objednávku: 350, 450, 550, 650,750, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

NEW

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

850 od závěsu 100 mm ks 970,00 37,600 C

950 od závěsu 100 mm ks 990,00 38,400 C

1050 od závěsu 100 mm ks 1 020,00 39,500 C

1451-6000* od závěsu m 2 200,00 85,270 C

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

850 od závěsu 100 mm ks 1 070,00 41,500 C

950 od závěsu 100 mm ks 1 090,00 42,200 C

1050 od závěsu 100 mm ks 1 120,00 43,400 C

1451 - 6000* od závěsu m 2 400,00 93,000 C

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ks 114,00 4,420 C

ks 12,50 0,484 C

název

Planet montážní sada FT

Opěrka Inox 20x20 mm

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 % 45


