
Společné důležité znaky:
● Tlumení hluku při současném propouštění vzduchu

● Těsnicí výška do 27 mm

● Vhodné i pro šikmé a nerovné podlahy

● Měkká silikonová šikmá lišta

● Přizpůsobí se podlaze, nedochází k brušování podlahy

● Vyrovnání šikmosti u šířky dveří 1000 mm: 15 mm

● 7 let záruka

Provedení:
● Planet MinE-S (V), ochrana proti hluku

● Planet MinE-S (V)  FH, ochrana proti hluku a ohnivzdorné

● Zvláštní provedení na základě poptávky

více zvukově izola ní, méně provětráváníč
- vhodné pro obývací, dětské pokoje a ložnice

- pro přívod vzduchu do místnosti
- tlumení hluku ve spárách při mezeře k podlaze 7 mm27 dB
- propouštění vzduchu 200 m /hod3

- měřená hodnota při rozdílů tlaků (šířka dveří 1050 mm)30 m /hod 3,9 Pa3

méně zvukově izola ní, více vzduchově ventila níč č
- ě, koupelny, toaletyvhodné pro kuchyn

- odsátí vzduchu z místnosti
- tlumení hluku ve spárách při mezeře k podlaze 7 mm23 dB
- propouštění vzduchu 200 m /hod3

- měřená hodnota při rozdílů tlaků (šířka dveří 1050 mm)40 m /hod 3,2 Pa3

MinE-S standardní provedení, ochrana proti hluku
obj. vzor: Planet MinE-S xxxx* 27 dB (DIN R nebo L)

MinE-S ochrana proti hluku a ohnivzdorné
obj. vzor: Planet MinE-S xxxx* FH/27 dB (DIN R nebo L)

Společné technické parametry
Materiál profilu

Materiál MinE kanálu

Těsnící profil

Výška těsnění / zdvihu

Hodnota tlumení hluku

Regulace zdvihu

Délky

Zvláštní délky

Ovládání

Zkrácení

Upevnění

Náběhová deska

hliník, 13 x 30 mm

hliník 30 x 43 mm

velmi kvalitní silikon

MinE-S: do u vzduchové mezery 7 mm27 dB

MinE-V: do u vzduchové mezery 7 mm23 dB

na ovládacím kolíku s inbusovým klíčem (3 mm)

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

na požádání do 2000 mm, posuvné dveře do 1600 mm

jednostranné, ze strany závěsu

max. 125 mm

postranně s nerezovými upevňovacími úhelníky a šrouby

INOX, k doražení 20 x 20 mm

do    27 mm

MinE-V standardní provedení, ochrana proti hluku
obj. vzor: Planet MinE-V xxxx* 23 dB (DIN R nebo L)

MinE-V ochrana proti hluku a ohnivzdorné
obj. vzor: Planet MinE-V xxxx* FH/23 dB (DIN R nebo L)
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Planet MinE-S Planet MinE-VPlanet MinE-S
ze strany ovládání s

úchytkami

Planet MinE-V
ze strany ovládání s

úchytkami

Planet MinE-S
s vyfrézovaným otvorem
5 x 13 mm a zamykacím

trnem

Planet MinE-V
s vyfrézovaným otvorem
5 x 13 mm a zamykacím

trnem

úchytky pro kovové
dveře součástí balení

úchytky pro kovové
dveře součástí balení

Vzduch Vzduch

Další funkce / možnosti Další funkce / možnosti

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

( =Ventilation)V( =Sound)S

bezfalcové
dveře

bezfalcové
dveře

Novinka na skleněné dveře tl. 10 mm pro pasivní a nízkoenergetické

domy .PLANET KG-MinE-S10 Více info na vyžádání

Pro pasivní a nízkoenergetické domy a pro bezfalcové dveře

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 2 630,00 102,000 C

960 od závěsu 125 mm ks 2 770,00 107,000 C

1085 od závěsu 125 mm ks 2 930,00 114,000 C

1461-2000* od závěsu m 5 700,00 220,000 C

835 od závěsu 125 mm ks 2 870,00 111,000 C

960 od závěsu 125 mm ks 3 000,00 116,000 C

1085 od závěsu 125 mm ks 3 150,00 122,000 C

1461-2000* od závěsu m 6 170,00 239,000 C

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 2 170,00 84,000 C

960 od závěsu 125 mm ks 2 240,00 87,000 C

1085 od závěsu 125 mm ks 2 350,00 91,000 C

1461-2000* od závěsu m 5 070,00 196,500 C

835 od závěsu 125 mm ks 2 400,00 93,000 C

960 od závěsu 125 mm ks 2 470,00 95,500 C

1085 od závěsu 125 mm ks 2 560,00 99,000 C

1461-2000* od závěsu m 5 540,00 214,700 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 %52


