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“Spolupracujte s profesionály !!!”

Systémy posuvných dveří
Svislé profily pro dveře.
V současné době naše nabídka obsahuje 21 tvarů a barev svislých lišt pro dveře na výplň 10mm.
A 5 tvarů a barev svislých lišt pro dveře s výplní 18mm.
Jedná se o nejkomplexnější nabídku profilů na našem trhu.
Široká škála tvarů, barev umožňuje použití v každém prostoru.
Nabídka je vyvážená tak, že pro každý svislý profil naleznete určité uplatnění podle vlastností tvaru a designu.
Máte možnost využit konzultace s našimi techniky na bezplatné lince

Tlumení dveří je u nás standard !!!
A to v profilech AL 50, 51, 52, 56, 57, - nelze použít do úzké kolejnice pro AL 53, 54
Tlumení dodáváme na každé krajní křídlo sestavy.
Tlumený dotah je německé výroby se speciální úpravou pro náš systém kování posuvných dveří.
Toto tlumení je na dveřích i v horní kolejnici již namontováno.
Dveře jen nasadíte, natáhnete tlumič a budou vám dobržďovat při dovírání.

Výběr barevných skel největší na trhu.
V současné době je výběr barevných skel (lacobel a matelac) takřka neomezený.
Stačí vybrat podle vzorkovníků RAL, NCS, nebo dodat vzorek.
Tato skla se vyrábí z extra čirých skel, které netlumí a nemění požadovaný odstín.

Ceny dveří.
Cenové rozdíly konkurenčních nabídek nejsou tak zásadní, pokud vezmeme v úvahu tyto uvedené argumenty:
-

Kvalita používaného kování - (větší objem materiálu v profilech a silná vrstva elox povrchu)
Správné řemeslné zpracování
Dlouholeté záruky na pojezdy a kování - 10let
Rychlý servis při řešení problémů (dodaní takřka jakéhokoliv materiálu)

To vše spolu úzce souvisí, pokud budete srovnávat cenu s jinými dodavateli.
Není přece příliš ekonomické zakoupit levné zboží, které musím v následujících měsících a letech opakovaně opravovat a
vysvětlovat zákazníkům, jak je to možné.

Z5 ke kvalitě
-

Zákaznický servis
Poradenství
Inovace
Specializace
Zkušenosti
Správné řemeslné zpracování
Dlouholeté záruky na pojezdy a kování - 10let

Výhody kování pro 10mm výplně:
 Nízká celková hmotnost dveří a tím větší životnost mechanických částí, především pojezdů
 Skleněné výplně jsou osazeny do kování v těsnění ve tvaru „U“ s možností jejich snadné výměny – nejsou lepeny, ale
jen vloženy
 Skleněné výplně vždy splňují požadavky bezpečnosti – bezpečnostní folie je vždy nalepena za zadní strany, nebo je
použito již sklo certifikované výrobcem – např. mléčný nebo čirý connex
 Záruka 10 let
 Praktičnost, lepší komfort otevírání dveří a celkový jemný design
 Široký výběr hliníkových profilů, oboustranné profily pro předělení prostorů. Možnost dřevodekorů v hliníkovém kování
za stejnou cenu jako stříbrný elox, kování v bílé i černé barvě a další RAL barvy
 Možnost výroby vyšších dveří než 2700mm
 Možnost výroby širších dveří než 1200mm – širší dveře lze vyrobit, ale je třeba konzultovat s výrobou
 Dveře můžete snadno složit až na místě montáže – nemusíte čekat na vytvrdnutí lepidel atd.
 Výplň dveří lamino v téměř 80 základních dekorech (Kronospan, Egger) v tloušťce 10mm a 12mm,
všechny ostatní LTD dekory – po konzultaci s výrobou
 Menší pnutí slabšího materiálu nezpůsobuje častý průhyb dveří
 Prakticky vyřešený tlumený dotah, spolehlivě funguje a díky nižší váze dveří je méně zatěžovaný

lze dodat i

Nevýhody kování pro 18mm výplně:
 Vysoká celková hmotnost a tím větší zatížení mechanických částí, hlavně pojezdů
 Horší komfort při otevírání dveří – čím těžší, tím se hůře otevírají
 Těžké dveře můžou poškodit skříň při jejich dorazu (v podstatě ji zbořit)
 Skleněné výplně jsou vloženy do drážky v hliníkovém profilu a zalepeny silikonem (sklo doléhá přímo na hliník) a může
se poškodit při dorážení na bok skříně. Výplň může být volná a vydávat nežádoucí zvuky.
 Skleněné výplně můžou být jen v tloušťce 4mm – mléčné sklo se může použít jen satinato (matelux) nebo lacomat –
které však nejsou bezpečnostní
 Záruka maximálně 2 roky
 Omezený výběr hliníkových profilů, nelze řešit oboustranné dveře pro předělení
prostorů
 Možnost výroby dveří jen do výšky 2650mm
 Možnost výroby dveří jen do šířky cca 1000mm – pak překračují dovolenou váhu
 Větší pnutí silnějšího materiálu způsobuje průhyb dveří – nutno použít vyrovnávací kování
 Tlumený dotah bývá díky váze dveří více namáhán a většinou dobře nefunguje

Tabulka srovnání váhy jednotlivých materiálů používaných jako výplně
do celorámových posuvných dveří
šířka v mm
LTD 10mm
sklo 4mm
LTD 18mm
connex 6,4mm
18mm + 4mm

600
15
19
23
28
42

800
18
24
29
36
53

1000
22
29
35
44
64

1200
25
34
42
52
76

1400
29
39
48
59
87

Maximální doporučené zatížení spodních ložiskových koleček je 25 Kg/ks (doporučení od výrobce).
Posuvné dveře by neměly být těžší než 50 kg.
Všechny váhy jsou včetně hliníkového kování, kalkulovány na výšku dveří 2600mm
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Způsoby uložení skla do hliníkových profilů
Systémy AL 50 – uložení skla do silikonového těsnění
Nejbezpečnější a nejkvalitnější způsob montáže skla do posuvných dveří.
Díky těsnění nedochází ke kontaktu skla a hliníkového profilu.
Montáž dveří na sucho – je rozebíratelné v případě jakéhokoliv poškození skla.

Systémy kování pro 18mm – uložení skla vlepením do hliníkového profilu
Dochází k přímému kontaktu skla a hliníkového profilu.
Montáž dveří s lepením silikonem – není rozebíratelné v případě jakéhokoliv poškození skla.
Skleněnou výplň je nutno vypodložit jiným materiálem – např. LTD s úpravou na tloušťku 14mm,
nebo se vymezuje plastovými kostkami.
Nevhodné pro dlouhodobé užívání – z důvodu stárnutí a křehnutí silikonu.
Omezení v rozměru dveří se sklem – maximální rozměry křídla - šířka 70cm x výška 220cm.
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Hliníkové nábytkové rámečky
Naše nabídka obsahuje 45 kombinací tvarů a barev hliníkových
profilů pro nábytková dvířka.
Výroba na zakázku včetně vrtání pro úchytky, panty, výklopy
např. Aventos.
Dodání možné i včetně skel.

Světelné police a dna

Telefonní linka pro bezplatné volání – zavolejte si ZDARMA o informace o Vaší ceně.

