STAVEBNÍ POUZDRA
STAVEBNÍ POUZDRA

dveře, které otevíráš
■ INFORMACE
Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a
spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozestupem
■■ INFORMACE
100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.
Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky
plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozestupem100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci
Pouzdra ZDP jsou určená pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, a je vyrobe
vyšší pevnost.
z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra ZDP jsou určená pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, a je vyrobená z pozinkované
Pouzdra SDK jsou určená pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné pro
oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.
pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokarto
prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.
Pouzdra SDK jsou určená pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného
plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných
Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.
šroubů dodávaných v rámci výbavy.
Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40mm (model UNO 0/3 a celá řada
Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.
rámových dveří STILE).
Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40mm (model UNO 0/3 a celá řada
Dvoukřídlé pouzdra je možné za příplatek 1700,- doplnit sadou pro synchronizaci posuvu dveřních křídel. Sada se musí
rámových dveří STILE).
instalovat před zabudováním pouzder.
Dvoukřídlé pouzdra je možné za příplatek 1600,-/1936,-/1840,-* doplnit sadou pro synchronizaci posuvu dveřních křídel. Sada se musí
instalovat před zabudováním pouzder.
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Vodicí lišta

Pojezdy
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Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou ŠÍŘKA + 4
cm, VÝŠKA + 2 cm
PO
Doporučené
rozměry hrubého stavebního
otvoru proČISTÝ
SDKPRŮCHOD
odpovídají
POUZDRA
CENA
OSAZENÍ OBLOŽEK
rozměrům stavebního pouzdra.
Otvor je nutno opatřit překladem.
4800,600 x 1970
“60”
ČISTÝ PRŮCHOD
PO
700 x 1970
“70”
POUZDRA
CENA 5000,OSAZENÍ OBLOŽEK
800 x 1970
“80”
5200,4700,-/ 5687,-/ 5405,-*
600 x 1970
„60”“90”
900 x 1970
5400,4800,-/ 5808,-/5600,5520,-*
700 x 1970
„70”
1000 x 1970
“100”
1250 x 1970
2x“60”
5000,-/ 6050,-/10200,5750,-*
800 x 1970
„80”
10600,2x“70”
1450 x 1970
5200,-/ 6292,-/ 5980,-*
900 x 1970
„90”
2x“80”
11000,1650 x 1970
5400,-/ 6534,-/11400,6210,-*
1000 x 1850
1970x 1970
„100”
2x“90”
10000,-/ 12100,-/
11500,-*
1250 x 2050
1970x 1970
2x“100”
11800,2 x „60”

Hliníková vodicí lišta s bočními profily z PVC, které
Hliníková vodicí lišta s bočními profily z PVC, které omezují tlo
omezuje tloušt’ku hotové stěny. Dva pojezdy s
hotové stěny.
kuličkovými ložisky s nosností až 120 kg. Pojezdy jsou
Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až 120 kg. Pojez
vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.
jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu a
dorazem.

ŠÍŘKA
1330
ŠÍŘKA 1530
1730
1330
1930
1530 2130
1730 2595
2995
1930
3395
2130 3795
2595 4195

VÝŠKA

VÝŠKA
2060
2060
2060
2060
2060
2060

TLOUŠŤKA DOKONČENÉ
STĚNY

2080
100 nebo 125
2080 TLOUŠŤKA DOKONČENÉ
100 nebo 125
STĚNY
2080
100 nebo 125
100 nebo 125
2080
100 nebo 125
100 nebo 125100 nebo 125
2080
2080
100 nebo 125100 nebo 125
2080
100 nebo 125
100 nebo 125
100 nebo 125
2080
100 nebo 125100 nebo 125
2080
100 nebo 125100 nebo 125
2080

10400,-/ 12584,-/ 11960,-*
1450 x 1970
2995
2060
100 nebo 125
2 x „70”
Doporučené rozměry stavebního otvoru pro stavební pouzdro ZDP jsou +10 mm na výšku a +20 mm na šířku.
10800,-/
13068,-/ 12420,-*
1650 x 1970pouzdro SDK 3395
2060
100 nebo 125
2 x „80” rozměry
Doporučené
stavebního
otvoru pro stavební
odpovídají rozměrům
stavebního pouzdra.
11200,-/ 13552,-/ 12880,-*
2 x „90”
11600,-/ 14036,-/ 13340,-*
x „100”
CENY2JSOU
UVEDENY BEZ DPH

60

1850 x 1970

3795

2060

100 nebo 125

2050 x 1970

4195

2060

100 nebo 125

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

