
Důležité znaky

� zdvih 18 mm

� silikonová lišta, je chráněná, protože je hlouběji zapuštěna

� jednostranné ovládání s paralelním spouštěním

� nedochází k obrušování podlahy

� automatické vyrovnávání u šikmých podlah

� šířka drážky pro všechny požadavky

� také pro dvoukřídlové dveře s rohovým zamykáním nebo zamykáním se zásuvnou tyčí

� 48 dB hodnota tlumení hluku (7 mm vzdálenost od podlahy)

� lze zkrátit až na nejbližší kratší délky

� vysoce kvalitní silikonová lišta, jednoduché nastavování zdvihu

� záruka 7 let

Provedení

� těsnící proti kouři, Planet KT RD/48 dB

� zabraňující ohni a těsnící proti kouři, Planet KT  FH + RD/48 dB

� Planet KT-plus - na zakázku - 54dB (s přirážkou cca +10 )%

� montáž nahoře

� shrnovací stěny

� zvláštní provedení na zakázku

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet KT xxxx RD/48 dB

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB
obj. vzor: Planet KT xxxx RD/FH/48 dB

Technické parametry

Materiál profilu

Velikost drážky

Těsnící profil

Výška těsnění / zdvihu

Hodnota tlumení hluku

Regulace zdvihu

Délky

Zvláštní délky

Ovládání

Zkrácení

Upevnění

Náběhová deska

hliník, 13 x 25 mm

šířka 13,1 mm s hloubkou 25,5 mm až 35 mm

vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon

do u vzduchové mezery 7 mm48 dB

do u vzduchové mezery 14 mm44 dB

inbus klíčem (3 mm)

335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

na požádání do 6000 mm

jednostranné, ze strany zámku

max. 125 mm (délku 335 mm pouze o 115 mm)

ze strany nerezovými úhelníkovými podložkami a šrouby

INOX, k doražení 20 x 20 mm

do    18 mm

Planet KT lze použít pro tyto typy dveří:

Další možné funkce (na objednávku)

Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře dřevěné, hliníkové,

plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

DŘEVO

S
K

L
O

K
O

V

NEJLEPŠÍ

Zdvih do 18 mm

Zárubeň

Zdvih do  18 mm

Zdvih do  18 mm

Montáž
shora

Podlaha

Další možnosti / příslušenství

délky na objednávku: 335, 460, 585, 710, 1210, 1335, 1460 mm

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

samostatně lze dále objednat

opěrka Inox

Planet KT

Planet KT s vydrážkovaným
otvorem 5 x 15 mm
pro zamykací trn.

Planet KT
s ovládacím šroubem

Planet KT s otvorem
a zamykacím trnem

Planet HS montážní
sada pro Planet KT

Planet KT vydrážkovaný
otvor a šikmé těsnění
pro nerovné podlahy

Planet KR včetně
podložek

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ks 90,00 3,490 C

ks 12,50 0,484 C

název

Planet montážní sada HS

opěrka Inox 20 x 20 mm

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 860,00 33,300 C

960 od závěsu 125 mm ks 880,00 34,100 C

1085 od závěsu 125 mm ks 905,00 35,100 C

1460-6000* od závěsu m 2 100,00 81,400 C

délka mm ovládání zkrácení max. Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

835 od závěsu 125 mm ks 935,00 36,200 C

960 od závěsu 125 mm ks 950,00 36,800 C

1085 od závěsu 125 mm ks 985,00 38,200 C

1460-6000* od závěsu m 2 350,00 91,100 C

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 %46


