Špeciálne riešenia
SP

Uhlové tvary

DF

DT

Pokiaľ sa nenaruší funkcia, môžu sa všetky profily uhlovo tvarovať.
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Pokyny k objednávke - podľa náčrtkov zadajte objednávané miery, vezmite do úvahy, že šablóny na výrobu špeciálnych tvarov
sa musia stavebne vyrobiť.
- rozdiely medzi objednávanými a vyrobenými mierami môžu byť do 3 mm.
- vezmite do úvahy, že asymetrické tvary majú pravé a ľavé časti rozdielne.
- sieťky zhotovujeme podľa pohľadu z interiéru (pozor pri otáčavých sieťkach).
- iné špeciálne tvary podľa dopytu.

Špeciálne riešenia
SP

Ohýbané tvary

DF

DT

Nasledujúce profily sa môžu ohýbať.
V zátvorke udávaná hodnota je minimálny rádius (objednávací rozmer v mm), ktorý môžeme s profilom ohnúť.
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Pokyny k objednávke - šablóny musia byť na základe porovnávania mier zakreslené na kartóne (nie papier).
- podľa náčrtkov zadajte objednávané miery, vezmite do úvahy, že šablóny na výrobu špeciálnych tvarov
sa musia stavebne vyrobiť.
- rozdiely medzi objednávanými a vyrobenými mierami môžu byť do 3 mm.
- vezmite do úvahy, že asymetrické tvary majú pravé a ľavé časti rozdielne.
- sieťky zhotovujeme podľa pohľadu z interiéru (pozor pri otáčavých sieťkach).
- iné špeciálne tvary podľa dopytu.
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Špeciálne riešenia
Bočná aretácia pre SP2

SP

Pre tesne ležiace roletové vodiace profily sa môže upínací rám skrátiť o 6 mm.
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bočné prekrytie 8 mm

Bočná aretácia pre SP5 pružinové

SP

Pre tesne ležiace roletové vodiace profily sa môže upínací rám skrátiť o 6 mm.
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Tesnenie krídlovej špalety

ST

Na požiadanie sa môže otvorená hrana posuvných krídiel opticky prekryť pomocou tesnenia krídlovej špalety.

ochranná hrana

Špeciálne riešenia
DF

Dverný samozáver s pružinovou otočnou tyčou

DT

Všetky otočné rámy pre dvere série DT3 a série DT4 s montážnym rámom sa môžu vyhotoviť s automatickým dverovým samozatváračom.
Dvere sa dajú jednoducho vyvesiť.
Pri dvojkrídlových dverách sa vyhotoví dverný samozatvárač len na prechodových dverách . Keď sa požaduje vyhotovenie dverného samozatvárača
aj na stojacich dverách, musí sa to extra zadať už v objednávke.
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s montážnym rámom 102312 a 102313

príklad: DT3 bez montážneho rámu
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Špeciálne riešenie
Výklopné dvierka pre mačku a psa

DT

Otočné rámy pre dvere môžu byť na požiadanie doplnené výklopnými dvierkami pre mačku a psa.
Pri kyvadlových dverách sa odporúča použiť uzatváraciu závoru.
Výklopné dvierka pre mačku: Výklopné dvierka pre mačku sa montujú priamo do pevnej polyesterovej siete, ktorá je odolná proti roztrhnutiu a môže
sa pritom vystužiť priečnikom. Prechodový otvor pri výklopných dvierkach pre mačku má 180 mm šírka a 190 mm
výška.
Výklopné dvierka pre psa: Výklopné dvierka pre psa sa montujú rovnako ako dvierka pre mačku. Dodatočne na základe stability sa zabuduje
podporný zosilovací profil. Prechodový pri výklopných dvierkach pre psa má 300 mm šírka a 355 mm výška.
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Špeciálne riešenia
Roletová odtláčacia rolka
Roletová odtláčacia rolka
12 mm
18 mm

14 29 10.12
14 29 10.18

Dištančná platnička 2 mm
pre 12 mm roletovú odtláčaciu rolku
pre 18 mm roletovú odtláčaciu rolku

14 29 11.02
14 29 12.02

Popis:
Pri veľmi širokých roletách dochádza často k tomu, že lamely sú ohnuté do interiéru a rolety pri spúšťaní
stoja v ceste sieťam proti hmyzu.

Roletová odtláčacia rolka 14 29 10.12, dištančná platnička
14 29 11.02 pre upínací rám

Ochrana prechodu pred poškodením siete

Odporúčame dvere bez priečnika opatriť
samolepiacou nálepkou.
Rozmer ccs 100 x 20 mm.

Roletová odtláčacia rolka 14 29 10.18, dištančná platnička 14 29 14.02
pre otočný rám, pre dvere a posuvné zariadenie pre dvere

