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Urč ení typu zárubně ..............................................................................

Oblož ková zárubeň na pouzdro, obklad ocelové zárubně (OOZ).....

Typy oblož ek, dekory..............................................................................

Dekory.....................................................................................................

CENÍK

Oblož kové zárubně - foliované.............................................................

Oblož kové zárubně - CLPL laminát....................................................

Oblož kové zárubně na pouzdro - foliované........................................

Oblož kové zárubně na pouzdro - CLPL laminát................................

Obklad ocelové zárubně (OOZ) rovný - foliované, CLPL laminát....
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Celková výš ka oblož kové zárubně je 205 cm.

Celková š íř ka oblož ková zárubně je š íř ka dveř í +15 cm.

levá zárubeň

p ravá zárubeň

Urč ení typ uzárubně :

Z hlediska umístě ní pantů vyrábíme oblož kové zárubně :

- pravé

- levé

- dvoukř ídlé

- slepé, tzn. bez závě sů dveř í, urč ené k posuvným dveř ím

č i prů chodů m

Jaksp rávně urč it p ravoua levouzárubeň ?

1. Stoupnete si č elem na tu stranu dveř í, kde vidíte závě sy

dveř í

2. Dle toho, na které straně se závě sy dveř í nacházejí,

potř ebujete zárubeň - pravou nebo levou.

3. Oblož ková zárubeň slepá tzn. bez závě sů se použ ívá u

posuvných dveř í nebo u prů chodů bez dveř í.

ROZMĚ RY:

Š íř ky jednokř ídlých oblož kových zárubní: 60 - 90 cm

Š íř ky dvoukř ídlých oblož kových zárubní: 120 - 180 cm

O blo ž kové zárubně vyrábím e vtlouš ť kách resp . na tlouš ť kystě n:

75 - 94 mm 180 - 199 mm 280 - 299 mm 380 - 399 mm 480 - 499 mm

95 - 114 mm 200 - 219 mm 300 - 319 mm 400 - 419 mm 500 - 519 mm

120 - 139 mm 220 - 239 mm 320 - 339 mm 420 - 439 mm 520 - 539 mm

140 - 159 mm 240 - 259 mm 340 - 359 mm 440 - 459 mm 540 - 559 mm

160 - 179 mm 260 - 270 mm 360 - 379 mm 460 - 479 mm 600 - 619 mm
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ZÁVĚ SY

ZÁVĚ SY
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Oblož kové zárubně od tlouš ť ky stě ny 300 mm se skládají ze dvou č ástí.

Oblož kové zárubně od tlouš ť ky stě ny 400 mm se skládají ze tř í č ástí.

Oblož ková zárubeň na pouzdro

Materiál:

- oblož ková zárubeň na pouzdro je vyrobena z MDF desky povrchově upravená folií

- prů chod je vž dy o 2 cm už š í: ,,68"; ,,78"; ,,88"; ,,98"

- dveř ní kř ídlo vž dy objednat stejně š iroké jak oblož ková zárubeň (např . dveř ní kř ídlo 80 cm,

oblož ková zárubeň na pouzdro také 80 cm)

Obklad ocelové zárubně (OOZ)
Materiál:

- obklad ocelové zárubně he vyrobena z MDF desky povrchově

upravená folií

- technické ř eš ení obkladu ocelové zárubně umož ň uje jednoduchý

způ sob, jak bez nutnosti bourání a dalš ích stavebních úprav

zdokonalit kaž dý interiér

- výhodou obkladu ocelové zárubně je, ž e se namontuje př ímo na

starou ocelovou zárubeň bez nutnosti její demontáž e

- vzhledem k tomu, ž e existuje ně kolik rů zných typů starých

ocelových zárubní, je vž dy lepš í nejdř íve mož nost oblož ení

konzultovat s technikem

- Zárubeň OOZ se NEVYRÁBÍ JAKO PROTIPOŽ ÁRNÍ.
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R O VNÁ O BLÁ

Jednop ásová folie:

*obvykle skladem*na objednávku
PR ESTIGE (rovná)

*na objednávku

6cm 8cm
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Horizontální folie:

Dvoup ásová folie:

Lam inát CLPL:

* na objednávku

* na objednávku

* na objednávku

Polreichova
Umístěný obrázek

Polreichova
Umístěný obrázek
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O blož kové zárubně  foliované
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O blož kové zárubně  CLPLlam inát
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O blo ž kové zárubně na p ouzdro  foliované
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O blo ž kové zárubně na p ouzdro  CLPLlam inát
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O bklad ocelové zárubně (O O Z) rovný  folie

O bklad ocelové zárubně (O O Z) rovný  CLPLlam inát


