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Dvere protihlukové – so zníženou priezvučnosťou
Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 18.02.2022 048 / 415 10 16, 0905 213 718

zvukový útlm: 35 až 38 dB, pod a príslušenstvaľ
s poldrážkou (falcom), len plné hladké, zvukotesné
hrúbka krídla 39 mm, výška spodného hranola rámu krídla v type PR 30 mm
bez požiarnej odolnosti, hmotnos  800/1970 cca 41 kgť
pre oddelenie vnútorných priestorov s rovnakými klimat. podmienkami

cena krídla Protihlukové PR, LK1 Protihlukové PR, LK2 Protihlukové PR, LK3
menovitá šírka bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

600 - 900 204,20 245,04 215,00 258,00 221,70 266,04
1000, 1100 234,20 281,04 245,00 294,00 251,70 302,04

cena krídla Protihlukové VL, LK1 Protihlukové VL, LK2 Protihlukové VL, LK3
menovitá šírka bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

600 - 900 255,60 306,72 266,40 319,68 273,10 327,72
1000, 1100 285,60 342,72 296,40 355,68 303,10 363,72

Cena nezah a zárub u, prah a doplnky. Pasujú do zárubne kov. zárubní pod a STN. Odporú ame zárub u Yzt, 1,5 mm plech.ŕň ň ľ č ň

Protihlukové (akustické) a protipožiarne dvere

zvukový útlm 34 až 35 dB, pod a príslušenstvaľ
s poldrážkou (falcom), len plné hladké
hrúbka krídla 44 mm, výška spodného hranola rámu krídla v type PR 80 mm
požiarna odolnos : EW/EI30DP3-C4, hmotnos  800/1970 cca 47 kgť ť
do kovových protipožiarnych zárubní (min. hr.plechu 1,5 mm) s tesnením
do drevených protippožiarnych zárubní s tesnením

cena krídla LEA-PR, LK1 LEA-PR, LK2 LEA-PR, LK3
menovitá šírka bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

600 - 900 273,30 327,96 284,20 341,04 290,80 348,96
1000, 1100 - - -

cena krídla LEA-VL, LK1 LEA-VL, LK2 LEA-VL, LK3
menovitá šírka bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

600 - 900 324,80 389,76 335,60 402,72 342,30 410,76
1000, 1100 - - -
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do kovových zárubní (pod a STN) s tesnením,ľ  37 dB
do drevených zárubní (odporú ame spevnené)č  s tesnením,  38 dB
plné hladké, menovitá výška 1970 mm, nutné použitie prahu s tesnením

do kovových zárubní (pod a STN) s tesnením,ľ  35 dB
do drevených zárubní (odporú ame spevnené)č  s tesnením,  37 dB
Plné hladké, menovitá výška 1970 mm, dvere obsahujú výsuvnú lištu (miesto prahu s tesnením).

do kovových zárubní (pod a STN) s tesnením,ľ  35 dB
do drevených zárubní s tesnením,  35 dB
plné hladké, menovitá výška 1970 mm, nutné použitie prahu s tesnením

do kovových zárubní (pod a STN) s tesnením,ľ  34 dB
do drevených zárubní s tesnením,  34 dB
Plné hladké, menovitá výška 1970 mm, dvere obsahujú výsuvnú lištu (namiesto prahu s tesnením).

35 dB-38 dB

LK1, LK2, LK3 – 
skupiny dekorov

34 dB-35 dB

http://www.stavebna.sk/
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K protihlukovým dverám so zníženou priezvu nos ou treba dobre osadenú kovovú alebo drevenú č ť
zárub u. Dobré osadenie je predpokladom utesnenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre ň
obmedzenie prieniku zvuku. 
Dvere a zárub a musiaby  doplnené prahom, oby ajným, magnetickým,  alebo výsuvnou lištou. ň ť č
Vhodné sú k u ky bez diery pre k ú , alebo na vložkový zámok i záchodové (cez oby ajný zámok by ľ č ľ č č č
cez dieru pre k ú  prenikal zvuk. ľ č
Drevené zárubne treba pri osádzaní vypeni  kompletne, nie "na bochníky". Vhodná je pena so ť
zvýšenou elasticitou, napr.  Whiteteq - Ceresit od Henkela. Zárub u je vhodné aspo  z jednej strany ň ň
utesni  akrylátom. Ak sú to protipožiarne dvere, akrylát nesmie by  na strane pántov, resp. musí by  ť ť ť
špeciálny .
Nie je vhodné, aby plávajúca podlaha prechádzala z jednej miestnosti bez prerušenia do druhej.
Ak montujete krídlo do kovovej zárubne ktorá nemá tesnenie, použite naliapacie silikónové tesnenie, 
nie gumené.
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ORIENTAČNÁ cena
bez DPH s DPH

dverné krídlo HS75, 52 dB aktualizované II/2022
zárub aň kovová obložková, dvojdielna

www.stavebna.sk

4 744,00 5 692,80
1 692,00 2 030,40

7 723,20

Dvere s vysokým útlmom zvuku oce ujeme zvláš  na každú zákazku, lebo je na nich mnoho ň ť
volite ných vlastností a technických podrobností, ktoré ovplyv ujú cenu. Pre predstavu uvádzame ľ ň
orienta nú cenu jedného možného riešenia – kovových dverí s dvojitou výsuvnou lištou, bez požiarnej č
odolnosti. 
Takéto dvere sú vhodné na rozhlasové i televízne štúdia, u ebne bubnovania, priemyselné výrobne a č č
podobne.

Sú možné rôzne typy protihlukových dverí, 
špecifikujte parametre a požiadavky.

52 dB
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