SYNTESIS® BATTENTE SKRYTÁ

ZÁRUBEŇ
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1. Dlouholetá životnost.
Hliníková zárubeň je nejdřív podrobena
povrchové úpravě fosfátováním k ochraně
proti oxidaci a korozi. Poté je nanesen
podkladový nátěr, který zajišťuje dokonalé
přilnutí dalších nátěrových hmot.
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5. Nastavitelné zednické pásky.
Perforované zednické pásky lze jednoduše
přicvaknou do požadované výšky na
zárubňový profil. Skrytou zárubeň tak
montážník snadno připevní ke zděné stěně.
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6. Značka.
Skrytou zárubeň Eclisse vždy poznáte, podle loga.

2. Robustní provedení.
Hmotnost zárubňového profilu přibližně 2 kg/m.
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3 . ŽÁDNÉ praskliny!
Zárubňový profil je navržen tak, aby se
zabránilo tvorbě prasklin.

4 . Rozpěry z OSB 3.
Montážní rozpěry o tloušťce 25 mm jsou
záměrně upevněné rohovníky. To zajišťuje
naprostou rovnost pro montáž.

7. Vágrys.
Vyznačení vágrysu usnadňuje montáž.

DALŠÍ VÝHODY:
• Jedna skrytá zárubeň pro SDK i zdivo v
jednom balení.
• Dodává se s plastovou ochranou proti
zašpinění či poškrábání na staveništi.

• Dorazové těsnění, které se instaluje na
zárubeň a ne na dveře. Jsou uzpůsobena
pro co nejsnadnější montáž a jsou funkčně i
esteticky řešena.

• Plastové krytky chrání dveřní závěsy proti
poškození.

Dveře OTOČNÉ

Syntesis® BATTENTE dodáváme s dveřmi,
které mají tzv. “primer” povrchovou přípravu.
Jde o speciální podkladový nátěr, díky kterému
na dveřích dobře přilnou další nátěrové barvy na
zdi nebo jakékoli jiné emailové barvy (lesklé či
matné). Právě tato příprava umožní sjednocení
dveří se zdí a jejich “neviditelnost”. Dveřní křídlo
má po obvodu dvojitý rám a vnitřek vyplňuje
voština. Tloušťka dveří je 45 mm.

Seřizovací táhlo.

Do vnitřního pláště dveří, s výškou nad 197
cm, dáváme speciální táhlo. Tím lze kdykoli
dveřní křídlo seřídit.
To umožňuje udržovat dveře napnuté a v
rovině se stěnou.
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Magnetický zámek.
Kování je zapuštěné, tedy v jedné
linii s hranou dveřního křídla a nijak
nenarušuje tuto plochu. S magnetickým
zámkem se dveře zavírají tiše.
Proto zámek dodáváme automaticky s
dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře
zamykat nebo ne.
Excentrický díl.
Kování má excentrický díl, který
umožňuje doladit drobné montážní
nepřesnosti.
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Dveřní závěsy.
Dveřní křídla běžných velikostí mají
tři dveřní zapuštěné závěsy. Jsou
nastavitelné ve třech osách: výška, šířka,
hloubka. Tím se dokonale zkalibrují
obvodové mezery.
Dveře o hmotnosti 50-65 kg mají 4
závěsy.

