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Ein Unternehmen der hilzinger-Gruppe

Upozornění:
Dveře typ 14 a 15 lze vyrobit pouze při minimální šířce stavebního otvoru 1100 mm.
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Nevybrali jste z plastových dveří s příčkami? Požádejte nás o dveře s výplní Perito, nebo hliníkové dveře Schüco s výplněmi Obuk a Adeco.

Standardní barvy a dekory
Dřevodekory (jednostranně zvenku, nebo oboustranně)

Antracitově
šedá hladká
7016.05-083

Břidlicově
šedá hladká
7015.05-083

Antracitově
šedá struktura
7016.05-167

Zlatý dub
2178.001-167

Ořech
2178.007-167

Dub rustikální
3149.008-167

Černohnědá
8518.05-167

Šedá světlá
7155.05-167

DB703

Dub tmavý
2140.005-167

Sapeli
2065.021-167

Dub tmavý FT-F1
2052.089-167

Oregon 4
1192.001-167

Horská borovice
3069.041-167

Irský dub
3211.005-148

Nestandardní dekory na požádání.

Plastové vchodové dveře
Matura 76
Stav červen 2019, změny vyhrazeny.

Barvy RAL (jednostranně zvenku, nebo oboustranně)

www.pft.cz

Plastové vchodové dveře Matura 76 – náš standard

Meziskelní prostor
plněný argonem
Pokovení skla

Teplý meziskelní
rámeček

Min. 4 mm
síla tabule

Z vnitřní strany se montuje
klika s rozetou, nebo se štítem.

Celoprosklené dveře
jsou alternativou ke dveřím
s výplněmi. Vybírat můžete
mezi zasklením tepelně izolačním
dvojsklem nebo trojsklem, sklem
ornamentním, nebo bezpečnostním
lepeným i tvrzeným.

> 3 válcové panty seřiditelné
ve třech rovinách.
> Dodatečná ochrana dveřních
pantů proti vloupání vysazením.
> Pojistka proti nežádoucímu
otevření.

Otevřeno

> Biometrické otvírání(snímač
otisku prstu Idencom).
Klika
s rozetou

Sada
Klika/koule
Stuttgart
36 mm štít

Klika
se štítem

Marseille
54 mm štít

Variantou je klika s koulí a štítem
z venkovní strany a klika se štítem
zevnitř. Možné je i osazení oboustranné
kliky se štíty.

> Prémiová cylindrická vložka X-tra
pro ještě větší bezpečnost proti
odvrtání, rozlomení a kopírování
klíče (ochranná karta).
> Horní samozavírač pro bezpečně,
šetrné a automatické
zavírání dveří.

Pojistka proti vysazení

> Podprahový podkladní
izolační profil UDP 2.0
> Automatický zámek AV3
po zavření automaticky
zamkne dveře.

Pojistka proti
nežádoucímu otevření

> Automatický zámek AV3
s funkcí automatického
elektromotorického otvírače.

Panty (vnitřní)
Správné otevírání
dveří zajišťují tři
kvalitní dvoudílné
otočné panty.

Rozeta
K dispozici jsou oválné, nebo
obdélníkové rozety s překrytím,
nebo bez překrytí cylindrické vložky.

> Průběžná závěrová lišta
(okovaná celá závěrová strana).
> Přepínač den/noc.

Tříbodový zámek
se dvěma
hákovými závorami
Dvě hákové závory
se vyklápějí z rámu
dveřního křídla.
Kromě toho zajišťuje
dveře hlavní středová
závora. Na přání
možnost osazení
pětibodovým zámkem.

Zavřeno

260

Dveřní výplň
Vsazuje se do dveřního křídla,
nebo se na něj lepí. Vybírat
můžete z mnoha modelů – požádejte
naše obchodníky o katalog Perito.
Členění dveří pomocí příček, skel
a izolačních výplní viz str. 4.

Volitelná výbava

36

Svařované rohové spojky
zvyšují stabilitu dveří.

Dveřní madlo
Dveře mohou být zvenku osazeny
různě dlouhými madly až do 180 cm.
Na obrázku vlevo je 30 cm dlouhé
madlo z nerezové oceli se šikmým
uchycením ke dveřnímu křídlu.
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Dveřní proﬁl
Velmi stabilní a přesto štíhlý.
Výborně těsnící díky dvěma
celoobvodovým těsněním.
Tepelně izolační.

Rozeta s překrytím

Cylindrická vložka
Standardně osazujeme bezpečnostní
cylindrickou vložku s funkcí nouzového přístupu.

Přístupová Snímač otisku
klávesnice Idencom prstů Idencom

> Elektrický vrátný (otevírač) s 12 V
napájením (nelze použít s AV3).
> Bezpečnostní vložka uvnitř
s otočným knoflíkem místo klíče.

Prémiová cylindrická vložka X-tra

> Sjednocení klíčů pro více
dveří v domě.
Samozavírač Assa Abloy

UDP 2.0

Nízký práh
20 mm vysoký práh s přerušeným tepelným mostem, kartáčovým
a gumovým těsněním. Možnost instalace podkladního proﬁlu UDP 2.0.

> Elektromagnetické signalizační
prvky (otevřeno/zavřeno).
> Zcela bezbariérový „nulový“
práh Alumat.

