
D-SIGN+ W1078-00-00 L/R

Balení 2 ksBalení 2 ks

nosnost: 90 kg na 3 závěsy při šířce dveří 900mm

W 1078-00-00 pravý /levý
je určen pro těžší
interiérové, bezfalcové
dveře, ale může být
použit i pro okna,
bezúdržbový

D-SIGN W978-00-00 L/R
nosnost: 48 kg na 3 závěsy při šířce dveří 800mm

D48� D48�

W 978-00-00 pravý /levý je
určen pro lehčí interiérové,
bezfalcové dveře, ale může být
použit i pro okna, bezúdržbový

název povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ESTETIC 40/A nikl 8050 2 24 ks 398,00 15,900 B �

ESTETIC 40/A nikl satin 8054 2 24 ks 405,00 16,200 B �

ESTETIC 40/A mosaz 8031 2 24 ks 420,00 16,800 B �

� oboustranný (pravolevý) skrytý
pant s krytkami
� nastavitelný ve třech směrech
� nízká konstrukční hloubka (22 mm)
� vhodný i pro tenké dveřní zárubně
� široká barevná škála umožňuje

použití v různých typech interiérů
� nosnost: 48 kg na 3 závěsy

při šířce dveří 800mm

rozměry:

� výška 115 mm
� šířka 23 mm
� hloubka 22 mm

Balení 2 ks

� oboustranný (pravolevý) skrytý
pant s krytkami

� nastavitelný ve třech směrech
� 4 přední krytky
� úhel otevření 180°
� testováno na 400 000 cyklů (80kg)

� nosnost 84 kg na 2 závěsy při šířce
dveří 80 cm

� barevné úpravy chrom satin, nikl satin,
bílá a černá

rozměry:

� výška 111,5 mm
� šířka 29 mm
� hloubka 36 mm

klasifikace dle EN 1935: 3.7.4.0.1.0.0.11

nosnost a počet závěsů je třeba zvolit dle tabulky:

počet

závěsů

2 88 kg 84 kg 80 kg

700 800 900

3 100 kg 96 kg 90 kg

4 110 kg 106 kg 100 kg

šířka dveřního křídla (mm)

72 kg

1000

80 kg

90 kg

Balení 2 ks

Balení 2 ks

� oboustranný (pravolevý) skrytý
pant s krytkami

� nastavitelný ve třech směrech
� úhel otevření 180°
� 4 přední krytky
� 2 zadní plastová pouzdra
� testováno na 600 000 cyklů na 2 závěsy

u dveří šíře 90 cm a hmotnosti 80 kg
� barevné úpravy chrom satin, nikl satin,

(mosaz satin, bílá a černá na objednávku)
umožňuje použití v různých typech interiérů

rozměry:

� výška 160 mm
� šířka 28 mm
� hloubka 35 mm

Skrytý závěs pro těžké venkovní dveře

ESTETIC 100
s krytkami pro bezfalcové dveře

zadní

plastové

pouzdro

D79�

povrch. úprava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko

Cena Kč po
slevě pro

Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč po
slevě pro
Slovenko

EAN

nikl satin 8054 2 48 ks 849,00 806,00 33,960 32,260 B � -5%

chrom satin 8060 2 48 ks 849,00 806,00 33,960 32,260 B � -5%

bílá 9016, černá 9005 2 48 ks 806,00 766,00 32,240 30,630 B � -5%

-5%

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:

Požární odolnost: PN-EN 1634-1: 2009

CERTIFIKÁTY NA PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST:

Požární odolnost: PN-EN 1634-1 : 2009
Odolnost proti kouři: PN-EN 1634-3 : 2006/AC

rozšiřujeme řadu ESTETIC připomínáme již zavedené skryté panty

nikl satin

8054

bílá

9010

černá

9005

chrom satin

8060

název po vrch. úp rava balení kartón Mj
Cena Kč

pro Česko
Cen a EUR

pro Sloven sko

ESTETIC 80/A nikl satin 8054 2 32 ks 499,00 19,960 B N

ESTETIC 80/A
chrom satin 8060,
bílá 9010, černá 9005 2 32 ks 450,00 18,000 B N

Univerzální skrytý závěs

ESTETIC 80/A
s krytkami pro bezfalcové dveře Představujeme

Skrytý závěs pro lehké interiérové dveře

ESTETIC 40/A
s krytkami pro bezfalcové dveře

D48�

ESTETIC 80/A 9005

v černých zárubních a dveřích
2

1
ESTETIC 80/A 9005

v bílých zárubních a dveřích

1 2

D143Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12

5. rozšíření Dodatku
D143 - 150z 10.10.2015 na str.

Skryté závěsy pro bezfalcové

dveře s 3D regulací

� platnost od 8. 4. 2017

� akce do změny či vyprodání

� více na www.okentes.cz/sk

montážní video na

www.okentes.cz




