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zdvih do 12 mm

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové , dřevěné a plastovédveře kovové

i pro dveře  posuvné a shrnovací stěny

Základní vlastnosti

� zdvih 12 mm

� jednostranné ovládání s paralelním spouštěním

� nedochází k obrušování  podlahy

� automatické vyrovnání u šikmých podlah

� vysoce odolná silikonová těsnicí lišta

� jednoduché nastavení výšky zdvihu

� Hodnota útlumu zvuku: při těsněné mezeře 7 mmdo 49 dB

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové , kovové a plastovédveře dřevěné

i pro dveře  posuvné a shrnovací stěny

Základní vlastnosti

� zdvih 20 mm

� silikonová lišta je chráněna, protože je hlouběji zapuštěná

� jednostranné ovládání s paralelním spouštěním

� nedochází k obrušování podlahy

� automatické vyrovnání u šikmých podlah

� vysoce odolná silikonová těsnicí lišta

� jednoduché nastavení výšky zdvihu

� do 45 dBhodnota útlumu zvuku: při těsněné mezeře 7 mm
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Materiál profilu Materiál profilu

Velikost drážky Velikost drážky

Těsnící profil Těsnící profil

Výška těsnění / zdvihu Výška těsnění / zdvihu

Hodnota tlumení hluku Hodnota tlumení hluku

Regulace zdvihu Regulace zdvihu

Délky Délky

Zvláštní délky Zvláštní délky

Ovládání Ovládání

Zkrácení Zkrácení

Upevnění Upevnění

Náběhová deska Náběhová deska

hliník, 8 x 30 mm hliník, 8 x 20 mm

šířka 8,1 mm s hloubkou 30,5 mm až 40 mm šířka 8,1 mm s hloubkou 20,5 mm

vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon

do u vzduchové mezery 7 mm48 dB do u vzduchové mezery 7 mm49 dB

inbus klíčem (3 mm) inbus klíčem (3 mm)

460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

na požádání do 6000 mm na požádání do 6000 mm

jednostranné, ze strany zámku jednostranné, ze strany zámku

max. 125 mm max. 125 mm

ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby

INOX, k doražení 20 x 20 mm INOX, k doražení 20 x 20 mm

do    20 mm do    12 mm

Planet US lze použít pro tyto typy dveří: Planet TW lze použít pro tyto typy dveří:

Další možné funkce (na objednávku) Další možné funkce (na objednávku)
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extra tenký
8 mmjen

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

základní provedení - odolnost kouř, útlum 49 dB
obj. vzor: Planet TW xxxx RD/49 dB

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

odolnost kouř, oheň, útlum 49 dB
obj. vzor: Planet TW xxxx RD/FH/48 dB

délky na objednávku: 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm délky na objednávku: 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460, 1585 mm

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

Montážní sada Planet TW

pro kovové dveře je součástí balení,

pro dřevěné dveře nutno objednat

Montážní sada Planet US

pro dřevěné dveře je součástí balení,

pro kovové dveře nutno sadu objednat

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 1 110,00 43,000 C

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

1085 od závěsu 125 mm ks 1 210,00 46,900 C

1586-6000* od závěsu m 2 570,00 99,600 C

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 1 230,00 47,700 C

960 od závěsu 125 mm ks 1 260,00 48,800 C

1085 od závěsu 125 mm ks 1 300,00 50,500 C

1586-6000* od závěsu m 2 790,00 108,140 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 1 160,00 45,000 C

1085 od závěsu 125 mm ks 1 230,00 47,700 C

1586-6000* od závěsu m 2 620,00 101,500 C

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 1 250,00 48,400 C

960 od závěsu 125 mm ks 1 280,00 49,600 C

1085 od závěsu 125 mm ks 1 330,00 51,500 C

1586-6000* od závěsu m 2 850,00 110,500 C

Extra úzké 8mm padací prahy. Hlavní předností úzkých prahů je použití pro dvoukřídlové dveře bez předchozího drážkování otvoru pro dveřní zavírač do těsnění.

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 %50


