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Protipožární dveře 
folie – dvoupásová; desén – kaštan

Rozměry zámku:   – rozteč 72 mm
– zádlab 80 mm

Zámek:
Dveře se dodávají:

• výhradně se zámkem odolným proti požáru - typ K 102 PP, 

pouze s roztečí 90 mm, pro vložku FAB (vložka FAB není součástí dodávky dveří)

pravé dveře

Rozměry dveří:

Jednokřídlé dveře

Výška: 197 cm

Šířka: 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Chceme-li, aby dělící rovina dvou na sebe navazují-
cích podlah byla pod dveřmi, je nutné aby byl tento 
spoj v rovině s hranou stěny na straně závěsů dveří.

Jak správně určit  pravé a levé dveře?
1. Stoupnete si čelem na tu stranu dveří, kde 

vidíte závěsy dveří.
2. Dle toho, na které straně se závěsy dveří 

nacházejí, potřebujete dveře – pravé 
nebo levé.

Jádro protipožárních dveří

MDF deska povrchově upravená 
kvalitní jednopásovou nebo 
dvoupásovou folií

Vypěňovací páska

Vysoce kvalitní vrstvené dřevo

Požárně odolná tepelně izolační deska s kamenné vlny

Materiál:

• rám dveří je vyroben z vysoce kvalitního vrstveného dřeva opláštěného MDF deskou.  

• jádro dveří je vyplněno požárně odolnou tepelně izolační deskou z kamenné vlny

• rám spolu s jádrem je opláštěn MDF deskou a povrchově upraven kvalitní folií

• protipožární dveře vyrábíme s kvalitní jednopásovou nebo dvoupásovou folií dle 

výběru zákazníka.

• v hraně dveří je vypěňovací páska Kerafi x Flexpan - typ 200

• dveřní panty - 3 ks (90/10 VD M8 ZN)

Protipožární odolnost pro dveře 
do kovových i obložkových 
protipožárních zárubní.
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Poznámky:
1) V případě změn sazby DPH platí cena bez DPH jako závazná, ke které bude účtována aktuální sazba DPH.
2) Uvedené ceny jsou bez montáže. Montáž lze objednat za příplatek, viz. ceník montáží 251
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PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Folie: jednopásová
Desén: třešeň

Sklo: – – – – – – – 

Folie: dvoupásová folie
Desén: kaštan

Sklo: – – – – – – – 

CLPL laminát
Desén: dub

Sklo: – – – – – – – 

CLPL laminát
Desén: dub stříbrný
Sklo: – – – – – – – 

CENÍK ZÁVĚSNÉ DVEŘE
bez skla s ozdobnou lištou

Název Rozměr dveří bez 21 % DPH s 21 % DPH bez 21 % DPH s 21 % DPH

1
–
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PROTIPOŽÁRNÍ dveře – jednopásová folie v desénu bílá, buk, dub, olše, třešeň, ořech, cedr, jasan, eben, dub tmavý

Protipožární dveře 60 – 90x197 cm 2 667 Kč 3 227 Kč 3 493 Kč 4 227 Kč
Protipožární dveře 100x197 cm 2 933 Kč 3 549 Kč 3 760 Kč 4 550 Kč

PROTIPOŽÁRNÍ dveře – dvoupásová folie v desénu jilm, teak, kaštan

Protipožární dveře 60 – 90x197 cm 2 667 Kč 3 227 Kč 3 493 Kč 4 227 Kč
Protipožární dveře 100x197 cm 2 933 Kč 3 549 Kč 3 760 Kč 4 550 Kč

PROTIPOŽÁRNÍ dveře –  CLPL laminát - v desénu bílá, dub, dub stříbrný, třešeň, ořech, šedá, kaštan světlý, jasan tmavý

Protipožární dveře 60 – 90x197 cm 4 805 Kč 5 814 Kč 5 962 Kč 7 214 Kč
Protipožární dveře 100x197 cm 5 075 Kč 6 141 Kč 6 232 Kč 7 541 Kč
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1. Unikátní technologie hranění dveří resp. 
obalení dveří dokola jako jednoho zaoble-
ného celku s vzájemným přelepením konců 
ve falci dveří.

2. Elegantní a oblé zakončení hran dveří je ne-
jen z designového hlediska velká přednost, 
ale zejména z uživatelského, neboť předsta-
vuje dveře jako jeden vysoce odolný prvek 
včetně nejvíce namáhaných hran dveří.

3. Vysoce kvalitní technické řešení výroby 
dveří  SI  TECHNOLOGIÍ  řadí námi vyrá-
běné dveře mezi technickou špičku.  

Dekorativní folie
(červeně vyznačeno)

– UNIKÁTNÍ 
SI TECHNOLOGIE 
HRANĚNÍ DVEŘÍ


