KOVODRUŽSTVO
821 04 BRATISLAVA
Galvaniho 6

Oceľové zárubne s prísvetlíkom
obložkové, profil CGAMAT 43-PS

ISO 9001
FORMULÁR
F7.2.1-29

VYHOTOVENIE: S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou prísvetlík, s výplňou prísvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom profilom Z,
POUŽITIE:
ZÁVESY:
CERTIFIKÁCIA:
POPIS:

MODIFIKÁCIE:

s 0-vým zapustením do podlahy
Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky.....
3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 TKZ Polná, nosnosť 20 kg/záves
Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne prísvetlíka sú predmetom dojednania.
Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91.
Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3÷50/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou (alt. bez poldrážky).
Jedno, alebo 2 - krídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter, alebo prášková vypaľovacia farba, odtieň RAL dohodou.
Neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka
neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu
výplne prísvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepované, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

Rozmery týchto zárubní nie sú typizované
Smerodajné sú rozmery dverí a staveb.otvoru

VYSVETLIVKY:

B - svetlá šírka dverovej časti

B1 - šírka prísvetlíka
B2 - svetlosť presklenenej časti
B3 - pripojovacia šírka
B4 - celková šírka zárubne
c - ostenie - ústie profilu
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)
PREDAJCA : KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.
IČO : 36842842
IČO pre DPH : SK2022461738

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm ,
- svetlá dverová šírka B = 800 mm, celková šírka B4 = 1200 mm,
- svetlá výška zárubne H = 1970 mm
- otáčavosť - pánty na ľavej - L, alebo pravej - P strane - pri pohľade na čelo zárubne

CGAMAT 43-PS S PRÍSVETLÍKOM 100/800/1200/19700 - L
- sprítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)
E mail : predaj@kovodruzstvo.sk
www.kovodruzstvo.sk
-37mob. : +421 918 695005

