
Planet MF standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet MF xxxx* RD/50dB

Planet MF ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet MF xxxx* FH+RD/50dB

� Materiál profilu:hliník 19,8 x 20 mm

� Velikost drážky: 20 x 19,5 mm

� Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon

� Výška těsnění / zdvih: až 16 mm

� Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm

� Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm

� Standardní délky:335,460,585,710,835,960,1085,1210,1335,1460,1585 mm

� Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm

� Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří

� Zkrácení: až 125 mm

� Upevnění: zespodu pomocí šroubů nebo hřebíků/kolíků

Lze obdržet v provedení:
� Planet PU RD/50dBzákladní provedení - těsnící proti kouři a hluku

� Planet PU FH/RD/50dBohniodolné těsnící proti kouři a hluku

� TPE těsnění pro čisté prostory

�Planet PU plus - na zakázku - Planet PU plus FH/RD/54dB - s p + %řirážkou cca 10

Planet PU standardní provedení, ochrana proti hluku a kouři
obj. vzor: Planet RO xxxx* RD/50dB

Planet PU ochrana proti hluku, kouři a ohni
obj. vzor: Planet RO xxxx* FH+RD/50dB

� Materiál profilu: hliník 19,8 x 20 mm

� Velikost drážky: 20 x 20,5 až 25mm

� Těsnící profil: vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášející silikon

� Výška těsnění / zdvih: až 16 mm

� Hodnota tlumení zvuku: až 50 dB při mezeře 7 mm, až 43 dB při mezeře 16 mm

� Regulace zdvihu: na ovládacím kolíku pomocí inbusového klíče 3 mm

� Délky: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

� Zvláštní délky: na požádání až 6000 mm

� Ovládání: jednostranné, na straně závěsu dveří

� Zkrácení: až 125 mm, (délka 335 mm jen 115 mm)

� Upevnění: postranně nerezovou opěrkou Inox a samořeznými šrouby

Lze obdržet v provedení:
� Planet MF RD/50dBzákladní provedení - těsnící proti kouři a hluku

� Planet MF FH/RD/50dBohniodolné těsnící proti kouři a hluku

� TPE těsnění pro čisté prostory

� Planet MF plus - na zakázku - Planet MF plus FH/RD/54dB - s p + %řirážkou cca 10

Zdvih do 16 mm

sada pro dřevěné
dveře možno objednat

Planet KR
zamykací trn

Planet KR
zamykací trn

Zdvih do 16 mm

pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře z hliníku, PVC, kovu a dřeva

Další možné provedení / funkce Další možné provedení / funkce

Planet MF s úchytkami
pro kovové dveře

Planet PU plus se
zvukovou izolací 54dB

Planet MF s otvorem
5 x 13 mm a zamykacím

trnem

Planet PU s otvorem
5 x 13 mm a zamykacím

trnem

Planet MF s otvorem
10 mm

Planet MF s otvorem
10 mm

Planet MF plus se
zvukovou izolací 54dB

Planet PU ze strany
ovládání

sada pro kovové
dveře součástí balení

na objednávku: Planet PU
pro zvlněné podlahy

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 990,00 38,400 C

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

1085 od závěsu 125 mm ks 1 080,00 41,900 C

1586-6000* od závěsu m 2 300,00 89,150 C

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm *) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 970,00 37,600 C

960 od závěsu 125 mm ks 1 000,00 38,800 C

1085 od závěsu 125 mm ks 1 030,00 39,900 C

1586-6000* od závěsu m 2 180,00 84,500 C

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 1 070,00 41,500 C

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

1085 od závěsu 125 mm ks 1 140,00 44,200 C

1586-6000* od závěsu m 2 400,00 93,000 C

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

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

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

1085 od závěsu 125 mm ks 1 170,00 45,300 C

1586-6000* od závěsu m 2 500,00 96,900 C
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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 %48


