
Nárazový déšť

Držící plíšek

Nastavení vertikálního zdvihu

Nastavení bočního zdvihu (vpravo / vlevo)

Opravdové bezprahové řešení!

Drážka

� snadno se čistí, pouze hladké povrchy
� nevyžaduje odvodnění
� nevyžaduje stavební práce
� ekonomický!
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Vchodové dveře

Podlaha

Spouštěné těsnění
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Výška zdvihu    5 - 12 mm
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Hlavní vlastnosti:

� odolává nárazovému dešti (6A / 9A IFT certifikát)

� pro vchodové a balkónové dveře

� 3 souběžné pohyby těsnění - dolů, vlevo a vpravo (samostatně nastavitelné)

� výška těsnění 5 - 12 mm, 2 - 6 mm

� 52 dB hodnota tlumení hluku v případě optimálního utěsnění (7 mm)

� spouštění na obou stranách

� vysoce kvalitní silikonový profil, jednoduché nastavení výšky zdvihu

� 2 letá záruka

� speciální varianty na vyžádání

� první bezbariérový práh odolný nárazovému dešti 6A / 9A (250 Pa)

� bez odvodňovacího kanálu

� pro renovace i novnostavby

Technické parametry

Materiál profilu

Velikost drážky

Těsnící profil

Silný déšť

Výška těsnění / zdvihu

Hodnota tlumení hluku

Regulace zdvihu

Délky

Boční nastavení

Zvláštní délky

Ovládání

Zkrácení

Upevnění

hliník, 22 x 30 mm

šířka 22,5 mm s hloubkou od 30 do 32 mm

vysoce kvalitní silikon

6A / 9A, 250 Pa, klasifikace dle DIN EN 12208, testováno dle DIN EN 1027

do u vzduchové mezery 7 mm52 dB

inbus klíčem (3 mm)

960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm

z čelní strany inbus klíčem 4 mm, 2 - 6 mm

na vyžádání

na obou stranách (ze strany zámku a závěsů)

max. 125 mm

zespodu s nerezovým příslušenstvím a vruty

5 - 12 mm, 2 - 6 mm

Princip fungování:

Možnosti / příslušenství:Dveře / podlaha detail:

Nastavení

3 souběžné pohyby těsnění 2 ovládácí tlačítka

2 postranní nastavení zdvihu

všechny 3 těsnící pohyby

jsou nastavitelné:

� pohyb dolů

� boční pohyb doleva

� boční pohyb doprava

Pro jednokřídlové vchodové

(balkónové) dveře dřevěné,

hliníkové, plastové  a kovové.

Dodáváno s montážní sadou pro PLANET X3 pro dřevěné dveře - ostatní typy sad na objednávku

Planet X3 RD / 52 dB - zadaný rozměr
zákazkové provedení bez zkracování - vyrobeno na přesný rozměr - připraveno k instalaci

délka mm od -do ovládání obj.kód mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

960-835 Oboustranné 203096 ks 4 730,00 183,000 C

1085-961 Oboustranné 203109 ks 5 040,00 195,400 C

1210-1086 Oboustranné 203121 ks 5 250,00 203,500 C

Planet montážní sada
pro dřevěné dveře
(součást balení)

Planet montážní sada
pro kovové dveře
(na vyžádání)

Planet montážní sada
pro PVC dveře
(na objednávku)

Planet sada pro zkrácení
(součást balení)

Sada rohových hliníkových
plíšků (na objednávku)

Sada rohových hliníkových
plíšků (na objednávku)

Ukázka instalace rohových
hliníkových plíšků

Planet X3 pomocník
pro zkrácení silikonového
těsnění (na vyžádání)

Planet X3 RD / 52 dB - se sadou pro zkrácení (viz obr.)

délka mm ovládání zkrácení max. mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

960 Oboustranné 125 mm ks 4 060,00 157,000 C

1085 Oboustranné 125 mm ks 4 350,00 169,000 C

1210 Oboustranné 125 mm ks 4 590,00 178,000 C

Nově testováno:
VARIOTEC GUTMANN PLANET X3 7A+ + =

NOVINKA
NOVINKA

více info na vyžádání

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 % 51


