
E -M F -SLLEN ATIC ERRO Dodatečné příslušenství
k Ellen-Matic FERRO a Ellen-Matic FERRO-S

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 1 - na objednávku

Sada Typ 2 - ke zvýšení účinnosti těsnění spodků plastových dveří je možno dodat dodatečné

příslušenství s výřezem samolepicího kartáčku 7x4 cm, výřez 5 cm a 2 dlouhé šrouby s

podložkami.

Stavitelné distanční podložky se používají v případě nespuštění automatického padacího prahu

při zavření dveřního křídla z důvodu větší spáry mezi křídlem a rámem dveří. Například při

montáži padacích prahů do PVC dveří.

Dodatečné příslušenství k Ferro/Ferro-S- Typ 2 - na objednávku

E -M FLLEN ATIC ERRO

proti průvanu

kouři odolný oheň 30 min

útlum zvuku 40dB

* v délce 143 cm jen varianta FERRO, varianta FERRO-S pouze do délky 128 cm

Ellen-Matic FERRO a  FERRO-S (ceny jsou pro oba typy shodné)

Další zakázková řešení pro Ellen-Matic FERRO/FERRO-S

TĚSNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ - PADACÍ PRAHY ELLEN MATIC

Protipožární padací prahy

příslušenství k FERRU-S

� perfektně těsní dveře ze spodní strany

� pro těsněné mezery od 2 do 16 mm

� vnitřní automatický vyrovnávací mechanismus

� standardní ovládání ze strany závěsu

� různé možnosti uchycení

� testováno na 200.000 cyklů

� 40 dBútlum hluku:
� záruka 5 let

Materiál profilu

Velikost těsněné mezery

Těsnící profil

Mechanika ovládání

typy dveří

Výška zdvihu

Skladové délky

Upevnění

Zkrácení

Min. délka  / Max. délka

hliník, 24/38 x 20 mm (Ferro) hliník, 24 x 20 mm (Ferro-S)

TPE, černá

min.. 2 mm / max. 16 mm

jednostranně ze strany závěsu dveří

pro jedno a dvoukřídlové dveře

530, 680, 830, 980, 1130, 1280, 1430 mm

Ferro, zespodu šrouby (nejsou součástí balení)
Ferro S, z boční strany kovovými úhelníky a samozávrtnými šrouby (M 3 x 12 mm)
vše součástí balení

75 mm u délky 530 mm / 150 mm u všech standardních délek

EM FERRO : 455 mm / 2000 mm EM FERRO-S : 455 mm / 1280 mm

15 mm

Technické parametry

53 10 ks 665,00 25,800 C

68 10 ks 710,00 27,500 C

83 10 ks 750,00 29,100 C

98 10 ks 795,00 30,800 C

113 10 ks 845,00 32,800 C

128 10 ks 920,00 35,700 C

143* 10 ks 960,00 37,200 C

Cena EUR
pro Slovensko

Cena Kč
pro Česko

délka cm
množství
v kartonu

Mj

Řešení pro dvoukřídlové dveře - Ellen otvor pro EM FERRO/FERRO S-
průměr otvoru max 11 mm

Při objednávce s vydrážkováním otvoru je nutno
zadat:
1. dveře pravé,levé

přesnou délku těsnění FERRO/FERRO-S2.
3. vzdálenost středu trnu (zavíracího mechanismu) od

okraje lišty.

Těsnění Ellen-Matic Ferro/ Ferro-S lze použít i pro dvoukřídlé

dveře, vydrážkováním otvoru do těsnění vzniká možnost instalace

zamykací tyče.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

sada 34,00 1,320 C

název

Sada Typ 1 - 5 plast. podložek, 1 kovová+2 šrouby

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

sada 56,00 2,170 CSada Typ 2 s výřezem samolep. kartáčku

název

4
0

16

ELLEN MATIC PRIMERA může být jednoduše namontován, jednoduše zkrácen a jednoduše upra-

ven. Je kouřiodolný a ohniodolný (T30) díky speciálnímu pěnovému profilu. Vnitřní automatický se-

řizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační

šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu nebo na straně zámku. Vhodný pro vnější a vnitřní dveře.

ELLEN MATIC PRIMERA - oheň, kouři odolný, proti průvanu

proti průvanu

oheň 30 min

Velikost drážky: 17 x 39mm

Velikost těsněné mezery: 5 - 10 mm

Maximální pokles (pohyb): 12 mm

Standardní délky:
63, 73,83,93, 103,113 a 123 cm

Zkrácení max o: 100 mm

Min. délka  / Max. délka: 200 mm / 1500 mm

Požadovaná délka: velikost dveří

kouři odolný

pro hliníkové, ocelové a PVC dveře

Upozornění: EM SoundproofPro protipožární dveře použijte nový
s požární odolností a útlumem hluku , více na str. 33EI60 51dB

63 10 ks 710,00 27,500 C

73 10 ks 750,00 29,100 C

83 10 ks 790,00 30,600 C

93 10 ks 830,00 32,200 C

103 10 ks 870,00 33,700 C

113 10 ks 910,00 35,300 C

123 10 ks 1 060,00 41,100 C

Cena EUR
pro Slovensko

délka cm
Cena Kč

pro Česko
množství
v kartonu

Mj

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 %36


