GAMMA

FALCOVÝ
system

od 1674/2008,80

„80”-„110”

cena křídla bez DPH/s DPH (DPH 20%)

POL-SKONE

„180”-„220”

Dveře ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého
dřeva obložený oboustranně HDF deskou o tloušťce 5 mm s olověnou
vložkou o tloušťce 1 mm (celková tloušťka olověné vložky je 2 mm
na křídlo). Výplň tvoří dřevotříska.
Dveře jsou určeny k použití ve veřejných budovách (nemocnice,
lékařské ordinace a čekárny), v průmyslových a skladových objektech
– jako vnější vchodové dveře, které uzavírají otvory ve vnějších
stěnách mezi chodbou a místnostmi, kde je emitováno rentgenové
záření.

třída mechanické odolnosti: 3. třída klasifikace
pevnostních požadavků – tj. náročné používání
zvuková neprůzvučnost: 37 dB
dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová

dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová
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Verze

křídlo

plné
HIGH TOP

Stříkané
bílá 001*

ECO TOP

LAMISTONE
SILKSTONE

LAMINOVANÉ
CPL 0,5 mm

LAMINOVANÉ
CPL 0,7 mm

DÝHOVANÉ
SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

jednokřídlé

1815/2178,00

1674/2008,80 1694/2032,80

1717/2060,40

1721/2065,20

1977/2372,40

2011/2413,20

2112/2534,40

dvoukřídlé

3786/4543,20

3506/4207,20 3546/4255,20

3593/4311,60

3601/4321,20

4118/4941,60

4171/5005,20

4379/5254,80

pevná zárubeň GAMMA**
jednokřídlé

261/313,20

218/261,60

225/270,00

264/316,80

276/331,20

290/348,00

dvoukřídlé

391/469,20

328/393,60

337/404,40

397/476,40

414/496,80

435/522,00

**ostatní zárubně k modelu Gamma jsou dostupné v ceníku technických dveří

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

ZÁRUBNĚ

ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

LAMINOVANÉ
CPL
0,5 mm

LAMINOVANÉ
CPL
0,7 mm

DÝHOVANÉ
SKUPINA A

DÝHOVANÉ
SKUPINA B

Stříkané

*ekologické akrylové barvy, odstíny
vzorníku RAL a NCS (kromě
metalických) – příplatek podle tabulky
barev (str. 9)

FALCOVÝ
system

pevná

Vybavení

DÝHOVANÉ
SKUPINA C

nastavitelná

pevná kovová
GAMMA

STANDARDNÍ
zadlabaný zámek jednobodový
čepové závěsy nastavitelné ve 3 rovinách
(šířka max. „100”) – 4 ks
objektové, úhlové závěsy (šířka „110“) – 3 ks
klesající těsnění
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
panely z nerezové oceli přilepené dole na křídle nebo
ve výšce kliky
dveřní zavírač
elektrický zámek
antipanikové madlo
elektromagnetický zámek
rozměr „110”

nastavitelná
kovová GAMMA

typ

Ss

Sd

„70”

718

795

„80”

818

895

„90”

918

995

„100”

1018

1095

typ

Ss

Sc

„70”

718

817

„80”

818

917

918

1017

1018

1117

„60”

„60”

po konzultaci
s obchodním „90”
oddělením „100”

618

618

695

717

Ss – šířka křídla
Sc – celková šířka zárubně
Sd – šířka na vnější straně zárubně
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