NOVÝ MODEL

MINIMAX

MINIMAX P, Bílá

NOVINKA

model P

MINIMAX P, Bílá

14

model M

model D

model L

ČESKÁ
NORMA

60 - 110

90 - 200

MINIMAX

CN
40 mm

DEKORY
Lak Standard
Bílá
(RAL 9003)

rámeček se sklem

sklo „činčila”

TECHNICKÉ INFORMACE
KONSTRUKCE KŘÍDLA
Výplň tvoří „voština” nebo dutinková dřevotříska. Rám včetně výplně je oboustranně
opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
•
•
•
•
•

Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz za příplatek
Tři závěsy (u křídla s rozměry „100” nebo „110”)
Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
Sklo vzor: „činčila” nebo matné (pouze za příplatek)
Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBEŇ
Doporučené polodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 158
• MINIMAX s fólií Portadecor str. 156

POZNÁMKY
• Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.
• Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
• Výplň „dutinková dřevotříska” a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve
standardu.
• Rozměr „110” je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska”. Rozměry prosklení
jako u rozměru „100”.

• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Křídlo pasivní
v rozměrech „30”, „40”, „50” pouze v plné verzi
• Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
• S variantou „zesílení pro samozavírač”, jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozměr „100”, „110”
výplň dutinková dřevotříska
mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
zámek PRIME s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
magnetický zámek
příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
zesílení pod samozavírač
kulaté okénko z nerezové oceli
hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
sklo matné tvrzené – model M
sklo matné tvrzené – model D
sklo matné tvrzené – model L
klika
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