
Garážová a vratová technika Ševčík, telefon: +420 608 73 87 18, email: info@gvts.cz, internet: www.gvts.cz

Bezpečnostní dveře



Garážová a vratová technika Ševčík, telefon: +420 608 73 87 18, email: info@gvts.cz, internet: www.gvts.cz

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 6

Třída bezpečnosti -WK2

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

Vybavení

Příslušenství

Tloušťka křídla40mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,88mm, 2ks bezpečnostníchčepů a spodnínáběžné těsnění.
4-násobné uzamčeníkřídla - střelka + západka + 2ks vyjíždějícíchčepů ve vrchnía spodníčásti křídla.
Zvukově izolační29dB
Tepelně izolačníUT=1,23W/m2K

- standardní - základnínátěr práškovou barvou v RAL 9016

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostnímzámkem s FAB vložkou a bezpečnostnímkovánímklika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu
+ 3 klíčes kartou.Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

- zámky - bezpečnostní,elektrické, panikové
- kování- bezpečnostní,panikové (i tříbodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostníkarty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřníkukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostnídveřní řetízek

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 7

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 9

Třída bezpečnosti -WK3

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

Vybavení:

Třída bezpečnosti -WK3

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

Vybavení:

Příslušenství:

Tloušťka křídla52mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 1,0mm, 5ks bezpečnostníchčepů,
2-násobné uzamčeníkřídla - střelka + západka.

Tepelně izolačníUT=1,8W/m2K
Zvukově izolačnícca 32 dB

- standardní - základnínátěr práškovou barvou v RAL 9016
- SUPER-COLOR - finálníbarva v odstínech
- SUPER-MULTI-COLOR - finálnínátěr v dezénech

Dveře jsou stanadardně vybaveny bezpe

- dveřníkukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostnídveřní řetízek

Tloušťka křídla51mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,5 (1,0)mm, 5ks bezpečnostníchčepů.
4-násobné uzamčeníkřídla - střelka + západka + 2ks vyjíždejícíchčepů ve vrchnía spodníčásti křídla.

Tepelně izolačníUT=1,3W/m2K
Zvukově izolačnícca 37 dB

- standardní - základnínátěr práškovou barvou v RAL 9016
- SUPER-COLOR - finálníbarva v odstínech
- SUPER-MULTI-COLOR - finálnínátěr v dezénech
- SUPER DEKOR - křídloopatřeno fóliív dekoru dřeva (tato dveřníkřídla lze použítpouze v interiéru)

Dveře jsou stanadardně vybaveny bezpečnostnímzámkem s FAB vložkou a bezpečnostnímkovánímklika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu
+ 3 klíčes kartou.Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

- zámky - bezpečnostní,elektrické, panikové
- kování- bezpečnostní,panikové (i tříbodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostníkarty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřníkukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostnídveřní řetízek

Ŀnostním zámkem s FAB vložkou a bezpe nostním kováním klika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu
+ 3 klíče s kartou. Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

- zámky - bezpečnostní, elektrické, panikové
- kování - bezpečnostní, panikové (i tříbodové) - nerez neboALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostní karty pro FAB vložky
- samozavírač

č

Příslušenství:
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Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 4

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 8

Bezpečnostní dveře NovoSecur E-S 5-53

Třída bezpečnosti -WK2

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

Vybavení:

Příslušenství:

Tloušťka křídla40mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,88mm, 2ks bezpečnostníchčepů a spodnínáběžné těsnění.
2-násobné uzamčeníkřídla - střelka + západka
Zvukově izolační29dB
Tepelně izolačníUT=1,23W/m2K

- standardní - základnínátěr práškovou barvou v RAL 9016

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostnímzámkem s FAB vložkou a bezpečnostnímkovánímklika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu + 3
klíčes kartou.Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

- zámky - bezpečnostní,elektrické, panikové
- kování- bezpečnostní,panikové (i tříbodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostníkarty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřníkukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostnídveřní řetízek

Třída bezpečnosti -WK2

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

Vybavení:

Příslušenství:

Třída bezpečnosti -WK2

Dveřní křídla se dodávají vždy s nátěrem:

Vybavení:

Příslušenství:

Tloušťka křídla40mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 0,88mm, 2ks bezpečnostníchčepů a spodnínáběžné těsnění.
6-násobné uzamčeníkřídla - střelka + západka + 4ks vyjíždějícíchčepů ve vrchnía spodníčásti křídla.
Zvukově izolační29dB
Tepelně izolačníUT=1,23W/m2K

- standardní - základnínátěr práškovou barvou v RAL 9016

Dveře jsou standardně vybaveny bezpečnostnímzámkem s FAB vložkou a bezpečnostnímkovánímklika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu
+ 3 klíčes kartou.Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

- zámky - bezpečnostní,elektrické, panikové
- kování- bezpečnostní,panikové (i tříbodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostníkarty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřníkukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostnídveřní řetízek

Tloušťka křídla53mm, 3-stranná polodrážka, pozinkovaný plech o tloušťce 1.0 mm, 3ks bezpečnostníchčepů.
2-násobné uzamčeníkřídla - střelka + západka.

Tepelně izolačníUT=0,9W/m2

- standardní - základnínátěr práškovou barvou v RAL 9016

Dveře jsou stanadardně vybaveny bezpečnostnímzámkem s FAB vložkou a bezpečnostnímkovánímklika-klika s krytkou FAB ze světlého ALU kovu
+ 3 klíčes kartou.Bezpečnost kování je určena DIN 18257 ES 2 ZA.

- zámky - bezpečnostní,elektrické, panikové
- kování- bezpečnostní,panikové (i tříbodové) - nerez nebo ALU kov
- FAB vložky pro panikové kování
- bezpečnostníkarty pro FAB vložky
- samozavírač
- dveřníkukátko, okapnička protidešťová, bezpečnostnídveřní řetízek


