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Použitie:
vchodové dvere do bytu, oddeľujúce priestory s rovnakými klimatickými
podmienkami.
Popis výrobku:
protipožiarne dvere, hrubý rám z masívneho dreva vybavený speňovacou
protipožiarnou páskou, opláštenie je z HDF doskou, výplň je z výtlačne
lisovanej drevotrieskovej dosky, hr. 33 mm.
Parametre
požiarna odolnosť EW30D3/EI30D3, zvuková nepriezvučnosť 32 dB, hr. dverí
39 mm, do dverí je možné inštalovať priezorník, dvere je možné skrátiť 10 mm
bez straty platnosti certifikátu na požiarnu odolnosť, vo dverách je vložkový
protipožiarny zámok, ktorého výmena je neprípustná.

Zostava Ekonóm (bez montáže)

Zostava Štandard

dvere fóliované, FPX 800 (900)/1970
kľučky C101, bez triedy bezpečnosti
priezorník obyčajný
tesnenie V gumené
zámková vložka ISEO F5
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
197,42
236,904

dvere laminované, LPX 800 (900)/1970
kľučky Alfa SP, d/k, bezp. trieda ES1
priezorník sklený, protipožiarny
tesnenie V, silikónové
zámková vložka EAP 2000, 3 bezp. trieda
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
272,64
327,168

Zostava Ekonóm M (+ montáž v BB)

Zostava Štandard M (+ montáž v BB)

zostava Ekonóm
ej
prah, menovka
vodn
ô
p
do
zameranie
bne
odvoz odpadu
záru
dovoz a montáž dverí
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
330,42
396,50

zostava Štandard
ej
prah, menovka
vodn
ô
p
zameranie
do
bne
odvoz odpadu
záru
dovoz a montáž dverí
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
405,64
486,77

Ekonóm MZ (+zárubňa a montáž v BB)

Štandard MZ (+zárubňa a montáž v BB)

zostava Ekonóm
zárubňa YZT, protipožiarna
farba a náter zárubne
prah
zameranie
demontáž pôvodnej zárubne
osadenie novej zárubne, montáž dverí
odvoz odpadu
bez DPH
s DPH
Hr. múru 10 cm
600,82
720,98
Hr. múru 15 cm
663,92
796,70

zostava Štandard M
zárubňa YZT, protipožiarna
farba a náter zárubne
prah
zameranie
demontáž pôvodnej zárubne
osadenie novej zárubne, montáž dverí
odvoz odpadu
bez DPH
s DPH
Hr. múru 10 cm
676,04
811,25
Hr. múru 15 cm
739,14
886,97

Ceny sú orientačné, konkrétna cena záleží od zostavy dielov a potrebných prác.
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Použitie:
vchodové dvere do bytu, PROTIHLUKOVÉ a protipožiarne, oddeľujúce
priestory s rovnakými klimatickými podmienkami.
Popis výrobku:
protipožiarne a protihlukové dvere, hrubý rám z masívneho dreva vybavený
speňovacou protipožiarnou páskou.
Parametre
zvukový útlm 35 dB, hrúbka krídla 44 mm, výška spodného hranola rámu krídla
v type PR je 80 mm, požiarna odolnosť: EW/EI30DP3-C4, hmotnosť 800/1970
cca 47 kg

Zostava Optimál
dvere laminované, LEA-PR, LK1, 800/1970
kľučky Rombus-a SP, d/k, bezp. trieda ES1
priezorník sklený, protipožiarny
tesnenie V, silikónové
zámk. vložka ISEO R7, NF,bezp. trieda D
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
322,14
386,568

Zostava Optimál M (+ montáž v BB)
zostava Štandard
prah, menovka
dnej
o
v
ô
zameranie
do p
bne
odvoz odpadu
záru
dovoz a montáž dverí
bez DPH
s DPH
Cena zostavy
455,14
546,17

Optimál MZ (+zárubňa a montáž v BB)
zostava Štandard M
zárubňa YZT, protipožiarna
farba a náter zárubne
prah
zameranie
demontáž pôvodnej zárubne
osadenie novej zárubne, montáž dverí
odvoz odpadu
bez DPH
s DPH
Hr. múru 10 cm
725,54
870,65
Hr. múru 15 cm
788,64
946,37
Zámková vložka ISEO R7:
► najvyššia trieda bezpečnosti vložky (D) aj kľúča (6)
► teoretický počet permutácií >220 000 000
► ochrana proti odvŕtaniu a vyhmataniu
► ochrana proti NDM – nedeštruktívnej dynamickej metóde
► vložka je vhodná na protipožiarne dvere

Ceny sú orientačné, konkrétna cena záleží od zostavy dielov a potrebných prác.
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