
EM Soundproof - speciální zvukotěsné a protipožární padací těsnění dveří s velmi kvalitním
silikonovým těsněním. Automatické těsnění dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu
a je vhodné pro dřevěné zvukotěsné a protipožární dveře, útlum zvuku 51dB (testováno v IFT
Rosenheim)

� - testováno dle EN 1634-1:2014 EI60vhodné pro protipožární dveře
� testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)
� jednostranné ovládání na straně závěsu

� speciálně navržený ovládací prvek (černý plast. knoflík) s větší kontaktní plochou,

díky tomu není třeba použití opěrky ochraňující dveřní rám

� výška zdvihu těsnění až do 20 mm

� vertikální pokles těsnění, bez stranového posunu

� záruka 5 let
� automatické vyrovnání vnitřního mechanismu u nerovných podlah

� funkce „no-break“ zabezpečí , že vnitřní mechanismus odpruží, když jsou pod dveřmi překážky,

například kabely

zvukotěsný, protipožární a kouři odolný padací práh pro dřevěné dveře

Ellen Matic Soundproof

nové rychlé seřízení
ovládacím kolíkem !
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univerzální padací práh proti průvanu

Ellen Matic Uni - Proof

51dB
Univerzální padací těsnění dveří s velmi kvalitním plastovým těsněním. Automatické těsnění
dveří se ovládá jednostranně na straně závěsu a je vhodné jako řešení před průvanem u dře-
věných dveří.

� testováno na 1 milion životních cyklů (otevření – zavření)
� jednostranné ovládání na straně závěsu

� přítlačný knoflík s velkou kontaktní plochou umožňuje montáž bez přítlačné destičky (opěrka

ochraňující dveřní rám)

� velký rozsah účinnosti díky maximálnímu zdvihu 20 mm

� paralelní spouštění bez stranového posunu tolerance vychýlení 1 mm až 2 mm

� záruka 5 let
� automatické vyrovnání u nerovných podlah

TĚSNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ - PADACÍ PRAHY ELLEN MATIC

628 10 ks 710,00 27,500 C

728 10 ks 750,00 29,100 C

828 10 ks 790,00 30,600 C

928 10 ks 830,00 32,200 C

1028 10 ks 870,00 33,700 C

1128 10 ks 910,00 35,300 C

1228 10 ks 1 060,00 41,100 C

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

délka mm
množství v

kart.
Mj

628 10 ks 470,00 18,200 C

728 10 ks 480,00 18,600 C

828 10 ks 500,00 19,400 C

928 10 ks 520,00 20,200 C

1028 10 ks 550,00 21,300 C

1128 10 ks 600,00 23,300 C

1228 10 ks 630,00 24,400 C

Cena EUR
pro Slovensko

délka mm
množství v

kart.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Quiet Room®

Materiál profilu Materiál profilu

Drážka Drážka

Těsnící profil Těsnící profil

Nastavení výšky těsnění Nastavení výšky těsnění

Montáž Montáž

Výška zdvihu Výška zdvihu

Hodnota tlumení hluku

Skladové délky

Skladové délky

Zvláštní délky

Zvláštní délkyZkrácení

Zkrácení

Min. délka  / Max. délka

Min. délka  / Max. délka

hliník, 15 x 30 mm hliník, 15 x 30 mm

šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm šířka 15 mm (-0, +0,5), výška 30 mm

silikon plast (PVC)

manuálně ovládacím knoflíkem manuálně ovládacím knoflíkem

viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení) viditelná z boku nerezovými úchytkami (součástí balení)

do (testováno v IFT Rosenheim)51 dB

628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm

628, 728, 828, 928, 1028, 1128, 1128* a 1228 mm

na vyžádání

na vyžádánío 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm

o 150 mm, délka 1128 mm o 100 mm

300 mm / 1600 mm

300 mm / 1600 mm

20 mm 20 mm

útlum zvuku
51dB

kouři
odolný

proti
průvanu

proti
průvanu

pro bezbariérové
vstupy

pro bezbariérové
vstupy

oheň
30-60 min

Technické parametry

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 % 33


