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SHRNOVACÍ DVEŘE
sǇƌŽďĞŶŽǀh

Shrnovací dveře ST 4 (plné)
Jedná se o velmi populární dveře díky jednoduché konstrukci a
příznivé ceně. Panely jsou plné, neobsahují žádná okénka ani
výplně, spojovány jsou měkkými závěsy, obsahují zámek s klikou na
magnet.
Dostupné v barvách:

EĞǁdĞǆƚ

Shrnovací dveře ST 7 (plné)
Mají masivnější panely oproti dveřím ST 4 (širší a tlustší), které jsou
spojovány pevným závěsem (podobně jako u ST 10). Obsahují
zámek s klikou na magnet.
Dostupné v barvách:
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Shrnovací dveře ST 10 KP (s okénky)
Znatelně tlustší a širší panely než v předchozích typech dveří , v panelech
se nachází 12 okének, pevné závěsy, zamykání klikou – koule na
klíč.
Dostupné v barvách:

Všechny modely naších dveří je možno rozšířit ze základní šířky 81/86cm až na šířku 1,5m díky
přídavným panelům a delší vodící liště. Možné je rovněž zkracování a zužování dveří do požadovaného
rozměru.

TECHNICKÉ PARAMETRY SHRNOVACÍCH DVEŘÍ
ŵŽĚĞůĚǀĞƎş^dϰ^dϳ^dϭϬ
šířka panelu s pantem

13 cm

12 cm

15 cm

tloušťka panelu

0.6 cm

1 cm

1.2 cm

výška dveří

202 cm

202 cm

202 cm

83 cm

84 cm

86 cm

výchozí šířka dveří

šířka složených dveří
12.5 cm
16 cm
20cm

ǀĄŚĂϭ͘ĚǀĞƎşϱŬŐϲŬŐϵŬŐ
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MONTÁŽ informace
Typ dveří
šířka panelu se závěsem
tloušťka panelu
výška dveří
standartní šířka dveří
šířka složených dveří

ST 4
11 cm
0,6 cm
203 cm
81 cm
12,5 cm

ST 7
12 cm
1,0 cm
203 cm
86 cm
16 cm

katalog 2010

ST 10
15 cm
1,2 cm
203 cm
86 cm
20 cm

Shrnovací dveře připomínají skládací harmoniku. Můžeme je složit z libovolného počtu jednotlivých
panelů (max. do 1,5m šířky). Charakterizují se velmi snadnou montáží a demontáží.
Před rozpočetím montáže se doporučuje změřit šířku otvoru pro dveře. Horní vodící lišta by měla být
o 3,2mm kratší než je šířka otvoru (zaručí to lepší podmínky během montáže).
Posloupnost úkonů během montáže:
-

Přišroubujte horní vodící lištu ve střední části otvoru pro dveře tak, aby z každé strany mezi
vodící lištou a otvorem vznikla mezera 1,6mm.
Přišroubujte boční lišty na obou stranách dveřního otvoru.
S pomocí montážních klipsů přišroubujte boční rám z druhé strany.
Vložte posuvné válečky do horní vodící lišty.
Došroubujte horní vodící lištu pomocí zbývajícíh šroubů..
Ve výšce magnetu proveďte uchopení zámku.
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