


► Блиндирани врати  DOUBLE 1   (секретен патрон New Power)

сертификат за трети клас на взломоустойчивост  по  ENV 1627-1

Дванадесет точки на заключване

        

                                                                                                Въртящ се девиато „ ARTIGLIO”



СЕРИЙНА ОКОМПЛЕКТОВКА

Защитно покритие от пластифицирана стомана в кафяв цвят по 4-те страни на крилото;

Автоматичен падащ праг;

Ограничител на отварянето;

Комплект шестограмни ключове 3-5-6 мм;

Брава за вграждане на секретен патрон „LOCK blocking system”;

Защитна пластина на бравата; Работен ключ;

Секретен  патрон  с  висока  степен  на  сигурност  „NEW  POWER”  за  ключ  отвън  с

ръкохватка от вътрешна страна на бравата;

Въртяша се защитна пластина за защита на секретния патрон;

Запечатана опаковка с 3 стандартни ключа за секретния патрон„NEW POWER”;

Механизъм с автоматично регулиране на крилото спрямо касата „ REGISTRO”;

Широкоъгълна шпионка на 200 градуса;

Обков алуминий “NEW CRETA” в цвят бронз;

Топлинна изолация от полистирол на крилото;

Картонена опаковка;

Сетификат ift Rosenheim;

Девиатор „ARTIGLIO ”, заключващ телескопичен лост и  6 пасивни шипа „ ROSTRO”;

Каса  –  стомана  електропоцинкована,  праховобоядисана  /с  полиестер/  за  външни

условия в тъмно кафяв цвят и канал с гумен уплътнител; 

Крило от електропоцинкована стомана с  два стоманени листа;

Изолационен пълнеж от полистирол;

Две панти регулируеми във височина;

Комплект камерни уплътнения за крилото и втори гумен уплътнител в касата; 

Звукоизолация 39 dB.

Въздухопропускливост – клас 3 по UNI EN 1026 - EN 12207

Устойчивост на корозия – клас 3 по UNI EN 1670

Топлоизолация 1,8 W/  m ² . º C

Книжка с инструкция за монтаж;



► DOUBLE 1   (секретен патрон New Power)

- Серийна окомплектовка;

- Гладки МДФ панели 8 мм., с меламиново покритие;                                  

- Декоративна каса с декоративен профил и реголируем перваз (прав или заоблен),

до 300 мм. зид;

- Вътрешни первази ( прави)

- Размери: светла широчина 800, 850, 900 мм.

                светла височина  1950,1970,1980, 2000, 2020, 2040 мм.

- Монтаж;

Цена на комплекта  - 2250,00 лв.

► DOUBLE 1   (секретен патрон New Power)

    

- Серийна окомплектовка;

- Гладки  МДФ  панели  8 мм.,  с  покритие  от  естествен  фурнир,  полиуретанов  лак,

крафт мастер;      

                            

- Декоративна каса с реголируем перваз (прав), до 300 мм. зид;

- Вътрешни первази ( прави);

- Размери: светла широчина 800, 850, 900 мм.

                светла височина  1950,1970,1980, 2000, 2020, 2040, 2050, 2100 мм.

- Монтаж;

Цена на комплекта  - 2490,00 лв.


