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Odběratel, telefon, e-mail

Obchodní zástupce

¨ otázky objednávka����¨

BLST01 BLST02L BLST02R BLST03 BLSTV2

BLST04 BLST05L BLST05R BLST06 BLSTV1

BLSTR1 BLSTR2 BLSTS1 BLSTS2
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Provedení 2

křídlové

-dveře DIN levé ¨

-DIN pravé¨



Systém:

68 mm¨

78 mm¨

85 mm¨

100 mm¨

¨ drážkované

¨ hladké

V :enkovní rozměr rámu dveří

:   __________ mmvýška rámu dveří

: __________ mmšířka rámu dveří

¨ otevíravé levé

¨ otevíravé pravé

¨ dovnitř otevíravé

¨ ven otevíravé

D :ílčí rozměry sestav

A1:  __________ mm

A2:  __________ mm

A3:  __________ mm

A-A: __________ mm

A-B: __________ mm

F1:   __________ mm

F2:   __________ mm

Speciální provedení :

¨ požárně odolné EI 30

_____¨ zvukově izolační dB

¨ bezpečnostní RC3

¨ statická výztuha

S1:  ______boční výška oblouku

Druhy:

¨ pod RAL barvu

¨ modřín

¨ borovice

¨ dub

meranti¨

_______¨

VARIOTEC
gez.

Hliníkové prahy

GU HTS 23.1 BKV 70/80/100T BKV 85 RS

¨ *se spadávacím těsněním v křídle

SchallEx L-15/30 WS

¨ alu práh pro ven

otevíravé dveře

¨ OKFF pro dovnitř

otevíravé dveře

¨ požadovaná výška mezi

křídlem a čistou podlahou

_________ mm

¨ alu práh pro renovace

* Varování: Nesplňuje vodotěsnost

pro venkovní dveře !
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pod krycí barvy RAL

krycí povrch - materiál viditelná dřevina rámu křídla

-¨ ¨MDF venkovní strana borovice

¨ ¨Okoume Okoume

Povrch a druhy dřeva

pro Lasury a laky

-krycí povrch materiál    viditelná dřevina rámu křídla

Meranti¨ Okoume

¨ modřín modřín

¨ borovice borovice

¨ smrk borovice

¨ dub dub

design

¨ příčně dýhované

¨ :________dýha dle návrhu dřevina

¨ ¨zevnitř z venku

Upozornění Mírně odlišná barva a struktura dřeva mezi překližkou-

a masivním dřevem se připouští a není předmětem reklamace .

Dveřní závěs v drážce

BAKA protect 4010 3D FD¨ zinek

BAKA protect 4010 3D FD¨ nerez

Závěsy pro objektové budovy

VX7939/160 3D FD MSTS¨ nerez

Dveřní závěs v drážce

VX 7859-160 FD¨ nerezový bezpečnostní

¨ Tectus 640 3D A8 ( )skryté závěsy

Závěs s boční pojistkou

KFV Typ 8042¨

Silikonové těsnění

¨ ¨ ¨ ¨černé šedé bílé béžové

Kování

Typy zámků

65 mm 80 mm Dornmass¨ ¨

GU SECURY MR2 ( - )¨ manuální 3 bodové uzamykání

mit Sperrbügel (Türspaltsicherung)¨

¨ elektro otevírač

¨ GU SECURY Automatic TE mit Tagesentriegelung + Rollenfalle

A-Öffner ( )¨ elektrický zavírač

(inkl. verdeckt liegendem Kabelübergang, steckbar, 10-polig)

¨ GU SECURY Automatic (automatische/mechanische Verriegelung)

A-Öffner ( )�¨ elektrický zavírač

vrtání pro spínač jen zevnitř skrz dveř: ¨ ¨

nupozornění: Není možné změnit Dornmass, bude vyrobeno s Dor mass 65 mm

D :veřní zavírač usazený v liště integrovaný¨ ¨

Uzavírání druhého křídla

¨ (2 x)zavírač horní a dolní

¨ centrální uzamykání

BKS 1899páčkou
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Náčrtek, (otvory pro zasklení, drážkování)

venkovní pohled na dveře

Otvory pro zasklení

¨ ¨ ¨oboustranná lišta (z venku i z interieru) jednostannná lišta jen z interieru kraz profil

Výběr z profilů zasklívacích lišt ( , )profil 39 dodáváme v délkové metráži od profilu 40 dodávka lišt v rámečku

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨profil 39 profil 40 profil 41 profil 42 profil 43 40 42 43nalepovací příčky nalepovací příčky nalepovací příčky

tloušťka skla druh dřeva Modřín borovice dub: ______mm : Meranti¨ ¨ ¨ ¨

______těsnící páska zevnitř mm

mmtěsnící páska z venku______ 80 x 30 mm ( 1,5 mm; )¨ ¨okapové prkénko okopový plech ocelový zafrézovaný

Design frézování ¨ ¨venkovní vnitřní

¨ ¨ ¨ ¨Smartline 18 mm Smartline 8 mm V-drážka 90° (hloubka 2 mm) Abplattung Füllungsoptik

10 mm¨ �¨drážka styku křídla s rámem ozdobná lišta

světlý rozměr

otvoru pro sklo
světlý rozměr

otvoru pro sklo
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