
VCHODOVÉ DVEŘE VHODNÉ I PRO RENOVACI



DETAILY TVOŘÍ
CELEK
Vchodové dveře jsou vizitkou každého majitele domu. 

Nyní je ten pravý čas pro výměnu, neboť můžete ušetřit 

více než 30% běžných nákladů. Zaručujeme vaši spoko-

jenost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

• barva bílá dle RAL 9016 nebo šedivá RAL 7016

• jednostranně překryvná výplň tloušťky 44 mm

• 2 navlékané černé těsnění po obvodu

• 3 „Rollenbandy“ seřiditelné ve 3 rovinách

• 3 mm silný ALU plech z vnější strany

• 3 bodový automatický zámek s funkcí denního režimu

• hliníkový thermický práh stříbrný EV1

• zasklení bezpečnostním izolačním trojsklem

• sklo s ornamentem satinato

• standardní nerezová klika s rozetou

• vnější nerezové madlo délky 600 mm nebo 1 400

• dovnitř otvíravé, levé i pravé

• možnost dveřní rozvory s elektrickým vrátným 

a denním přepínačem

Vyrábíme dveře na míru

Dodací lhůta do 20 pracov-
ních dní
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Spolehlivé zavírání
Po zavření dveří se aktivují dvě automatické střelkové závory s 20 mm vysunutím. 

Automaticky se uzamknou a zajistí se proti odtlačení. Tímto jsou dveře bezpečně 

uzamčeny bez použití klíče.

Spodní těsněníSklo satinatoVnější nerezové madlo

Pohodlné procházení bez klíče
Dle potřeby můžete tento mechanismus v zámku aretovat. Denní odblokování se 

tím aktivuje. Umožní se tak pohodlné procházení dveřmi bez použití klíče. Vhodné 

při vysoké frekvenci pohybu osob, ale také například při nošení nákupů do domu. 

Velmi praktické.

Bezpečí na prvním místě
Už se vám nikdy nestane, že by došlo k zabouchnutí dveří. Prostupová spojka zaručí, 

že lze dveře odemknout zvenku, i přesto, že je klíč zasunutý z druhé strany. 

Cylindrická vložka splňuje bezpečnostní třídu BT3 a dodává se s pěti klíči.
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Vzorové dveře jsou vystavené v našem showroomu
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Pondělí - pátek
7.00 - 17.00 hodin

Tyto produkty jsou k dostání i u našich obchodních
partnerů z celé ČR.

bezplatná linka 800 888 789

K90 ALUCLIP
plastová okna opláštená hliníkovou konstrukcí                 

neomezená škála barev v paletě RAL a Decoral,
matné, lesklé i strukturální provedení

exkluzivní „hliníkový“ vzhled

kompletně šestikomorový systém

vysoká odolnost proti povrchové kondenzaci                                                                                                              

znamenitá ochrana proti hluku

vysoká odolnost proti vloupání

K90 EXKLUSIV
jedinečný vzhled

křídlo plošně zarovnané s rámem

patentovaná optika

křídlo vždy s technologií vlepovaného skla

STV = zvýšená ochrana proti vloupání

opracování svárů jedinečnou technologií Synergie

v ČR bez konkurence


