
Planet RH standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RH xxxx* RD/44dB  pravé nebo levé

Planet RF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RF xxxx* RD/44dB  pravé nebo levé

Planet RH ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RH xxxx* FH+RD/44dB  pravé nebo levé

Planet RF ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RF xxxx* FH+RD/44dB  pravé nebo levé

Společné důležité znaky PLANET RH a RF:
� zdvih max. 27 mm

� pro zvlněné, ohnuté, vyduté, šikmé a nerovné podlahy

� měkké silikonové těsnění se šikmou lištou

� přizpůsobí se podlaze

� šikmé vyrovnání u šířky dveří 1000 mm: 15 mm

� chrání před hlukem a světlem

� jednostranné ovládání s paralelním spouštěním

� pro dvoukřídlové dveře se zástrčí, více na str. 58 - 59

� při optimálním utěsnění hodnota tlumení hluku až 44 dB

� lze zkrátit až na nejbližší kratší délky

� 7 let záruka

Provedení:
� těsnící proti kouři, Planet RH a RF  RD/44 dB

� montáž nahoře

� posuvné dveře (s přirážkou +20 )%

� shrnovací stěny

� zvláštní provedení na zakázku

� DIN L (levé) / DIN R (pravé)

Tip: Výrobce doporučuje: Planet RH a RF  i pro renovaci  starších objektů s nerovnou podlahou nebo pro výměnu  původního padacího těsnění.

Technické parametry PLANET RH a RF RD / 42dB

Materiál profilu

Velikost drážky

Těsnící profil

Výška těsnění / zdvihu

Hodnota tlumení hluku

Regulace zdvihu

Délka RH

Délka RF

Zvláštní délky

Ovládání

Zkrácení

Zkrácení

Upevnění

Náběhová deska

hliník, 13 x 30 mm

šířka 13,1 mm x 30,5 mm šířka a 13,1 x 30 až 32 mm hloubka

vysoce kvalitní silikon

do u vzduchové mezery 7 mm44 dB

inbus klíčem (3 mm)

335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

350, 450, 550, 650, 710, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

na požádání do 6000 mm

jednostranné, na straně závěsu

PLANET RH max. 125 mm (nejmenší 335 mm pouze o 115 mm)

PLANET RF max. 100 mm

ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby

INOX, k doražení 20 x 20 mm

do    27 mm

Planet RH
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Planet RH
s vrtáním 5 x

13mm se
zamykací tyčí

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm délky na objednávku: 350,450, 550, 650,750, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační *) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

(pravé dveře)

(levé dveře)

automatické těsnění pro zvlněné podlahy, pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové, PVC a kovové, i pro posuvné dveře, shrnovací stěny a vchodové dveře

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 1 020,00 39,500 C

960 od závěsu 125 mm ks 1 040,00 40,300 C

1085 od závěsu 125 mm ks 1 100,00 42,600 C

1461-6000* od závěsu m 2 340,00 90,700 C

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 1 130,00 43,800 C

960 od závěsu 125 mm ks 1 150,00 44,600 C

1085 od závěsu 125 mm ks 1 190,00 46,100 C

1461-6000* od závěsu m 2 550,00 98,800 C

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

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

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

1050 od závěsu 100 mm ks 1 050,00 40,700 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 1 090,00 42,200 C

950 od závěsu 100 mm ks 1 130,00 43,800 C

1050 od závěsu 100 mm ks 1 150,00 44,600 C

1451-6000* od závěsu m 2 440,00 94,570 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 % 47


