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POPIS 

VÝROBKU 

Rá m dví ř ek je vyřoben ze silne ho pozinkováne ho plechu, kř í dlo je vyřobeno ze 

zelene ho sá dřokářtonu, másivní  dvojity  pánt z oceli. Oteví řá ní  má  uniká tní  

inovátivní  ř es ení , kteře  je pátentove  chřá ne no ná u řovni EU á vy známne  zvys uje 

tuhost konstřukce. Dví ř ká jsou zejme ná vhodná  do ste ny křyte  keřámicky mi 

obklády. Dví ř ká je moz ne  objednát přo leve  i přáve  oteví řá ní . 

Rá m  2 mm plech pozink 

Kř í dlo  Sá dřokářton Siniát Lágyp, 12,5 mm 

Pánt 4 mm plech v jednom kuse 
 

UMÍSTĚNÍ Do SDK nebo do zdi. Nejsou vhodná  k umí ste ní  do střopu. 

Pánt musí  by t ve svisle  poloze. 

DISPOZICE PRO 

PROJEKTOVÁNÍ 

STAVEBNÍHO 

OTVORU 

 

Přo vy poc et řozme řu  stávební ho otvořu 

(c x d) je potř ebá pouz í t jednoduchy  

vzořec:  

C = á+80 x d = b-20 

Př .: Obchodní  ná zev dví ř ek – 400 x 600 

a = 400 mm, b = 600 mm 

c = 400+80 x d = 600-20 

Rozměr stavebního otvoru:  

480 x 580 mm  

 

Hloubká stávební ho otvořu min. 10 cm. 

SCHÉMA 

OTEVÍRÁNÍ 

 

MONTÁŽNÍ 

NÁVOD A QR 

KÓD VIDEO 

NÁVOD 

Postupujte dle dodaného návodu. Doporučujeme před 
obkladem křídlo zatížit a zahýbat s ním, aby si mechanismus 
pantu sedl do dolní pozice a následně se již nehnul. 
Případně rašplí zabrousit dolní hranu SDK křídla, aby 
nedřelo o rám dvířek. Dbejte na uloženi dvířek, měla by být 
jak v horizontální, tak vertikální rovině. 
 
Dostupne  táke  ná nás em webu v sekci montá z ní  ná vody  

 

 Podívejte se na 
video z instalace 
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