DVEŘE

NOVÁ GENERACE LAKOVANÝCH DVEŘÍ

vysoce kvalitní lakovaný povrch vytvrzený unikátní EBC technologií
dokonale hladký povrch odolný proti poškrábání
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DVEŘE
EKOLOGIE. Tento ekologický
V oboru lakovaných dveří jsou EBC dveře top
produkt je šetrný k životnímu
výrobkem s nejlepším poměrem kvalita – cena. Lak
prostředí. Při procesu lakování
na dveřích je vysoce odolný vůči mechanickému
nejsouluxuspoužívána
poškození
díky EBC
vytvrzení.
Bílá barva
odpovídá současným
módním
trendům v nábytkářství. Bílé dveře vnesou do vašeho domova
a jednoduché rozpouštědla
čisté linie. Bílé EBC ani
dveře navíc svoji krásu neztrácejí…
jiné chemikálie. Certiﬁkace FSC
a PEFC navíc zaručuje zákazníkovi,
že dřevo či výrobek ze dřeva pochází
EBC TECHNOLOGIE. EBC (Electron Beam
z šetrně obhospodařovaného lesa.
Curing) je speciální technologie vytvrzování laku
pomocí elektronového paprsku a polymerizací
ZÁRUKA. Na odolnost povrchu EBC, včetně barevné
hmot na bázi akrylátu. Oproti jiným typům
stálosti, poskytujeme záruku 5 let. Prodlouženou
lakování zaručuje EBC technologie 100% vytvrzení
pětiletou záruku garantujeme pouze při dodržení
laku. Díky tomu si dveře zachovávají dokonalý
pravidel obsažených v dokumentu "Užívání a údržba
vzhled po celou dobu dlouhé životnosti.
EBC dveří", který najdete na www.sepos.cz.
CHARAKTERISTIKA a VZHLED POVRCHU.
EBC technologie, která byla původně vyvinuta
pro automobilový a letecký průmysl, zaručuje
perfektní povrch ze dvou vrstev vodou ředitelných
akrylátových laků. Povrch dveří je bez pórů
a textury. Viditelné hrany dveří jsou opatřeny
polypropylenovou fólií a spoj na hraně je dokonale
krytý vrchním nátěrem tak, že zde není patrný
efekt tmavého spoje.
ODOLNOST a ÚDRŽBA. EBC dveře jsou vhodné
do bytových i kancelářských prostor. Dokonale
hladký povrch je barevně stálý a vysoce odolný
proti poškrábání. Proto uspokojí i ty nejnáročnější
zákazníky. Nedojde k poškození povrchu dveří
jakýmkoli tupým kovovým předmětem, například
klíči nebo prstýnkem. EBC dveře si tak udržují svou
kvalitu i po letech každodenního užívání a velmi
snadno se udržují. Běžná znečištění nebo
například i stopy ﬁxy se lehce odstraní setřením.
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EBC PLNÉ

EBC VERTIKA SKLO

EBC 2/3 SKLO

EBC 3/4 SKLO

EBC DOMINANT SKLO

EBC QUATRO PLNÉ

EBC QUATRO LINEA

EBC QUATRO VERTIKA

Ceny jsou uvedeny v aktuálním CENÍKU SEPOS. Termín dodání EBC dveří: 8-10 týdnů.
Skladem na centrálním skladě: EBC PLNÉ šířky 60-90.

SPECIFIKACE EBC DVEŘÍ
13

Náčrtek dveří jmenovité šířky 80 cm, výška 197 cm.
Rozměry uvedeny v mm.

896
Osa střelky

195

Polodrážka
s ostrou hranou

MOŽNOSTI PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

1970

1983

Ztužená papírová voština
otočné jednokřídlé
otočné dvoukřídlé

Dutinková DTD

Zasklívací lišta
rozměry v mm

13

MDF

17

846

5

22

5

225
820

13
18

KONSTRUKCE
▪ Tloušťka křídla: 39 - 40 mm
▪ Obvodový rám: masivní borovice s vysokou pevností
▪ Plášť: MDF o síle 3,2 mm na bázi eukalyptového dřeva
▪ Vnitřní výplň: voština nebo děrovaná (dutinková) DTD
▪ Sklo standard: pískované,
další druhy skel: průhledné, screen, kůra čirá, činčila
čirá, mastercarre, matelux bronz
STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ
▪ Jednokřídlé jmenovité šířky 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm
▪ Jednokřídlé jmenovité šířky 100 cm
▪ Dvoukřídlé jmenovité šířky 125 cm, 145 cm, 165 cm, 185 cm
▪ Výška dveří 197 cm; 209,7 cm
▪ Atypické výšky dveří až do 259 cm,
možnost atypických šířek
PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA
▪ PLNÉ protipožární dveře v dekoru bílá Lion v povrchové
úpravě Polypropylen (nejedná se o lakovaný povrch)
▪ Sendvičová konstrukce: obvodový rám, plášť
a vnitřní výplň
▪ Jednokřídlé Plné protipožární dveře jmenovitých šířek
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90, 100, 110 cm,
výška dveří 197 cm
▪ Dvoukřídlé Plné protipožární dveře jmenovitých šířek
125 cm, 145 cm, 160 cm, 165 cm, 180 cm, 185 cm
▪ Klasiﬁkace požární odolnosti:
EI130–C0 / EW30–C0 /Dp3
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posuvné na zeď jednokřídlé
posuvné na zeď dvoukřídlé

posuvné do pouzdra jednokřídlé
posuvné do pouzdra dvoukřídlé

SPECIFIKACE ZDRAVOTNĚ
NEZÁVADNÉHO LAKU

775

1050
Osa kliky
13

reverzní

bezfalcové

72

50

775

falcové (s polodrážkou)
– ostrá hrana

▪ EBC dveře jsou opatřeny dvěma vrstvami ekologického
vodou ředitelného laku bez použití rozpouštědel a jiných
chemikálií. Při výrobě těchto dveří je použita speciální
technologie vytvrzování laku, která zaručuje 100%
vytvrzení. Proto u nich nedochází k odpařování
škodlivých VOC látek. VOC látky jsou organická
rozpouštědla, která se při vysychání barvy uvolňují
do vzduchu a která mají negativní vliv na lidské zdraví.

BARVY

bílá (RAL 9010)

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE
▪ Standardní konstrukce SEPOS vyráběná dle ČSN
▪ Materiál: kvalitní dřevotřísková deska
▪ Příslušenství v ceně: protiplech k zámku, tři panty,
celoobvodové těsnění

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
▪ POLYPROPYLEN – polypropylenová fólie,
která barevně odpovídá dveřím EBC
▪ LAKOVANÉ – lakovaný povrch, který barevně
i opticky odpovídá dveřím EBC

STANDARDNÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ
▪ Zárubně pro jednokřídlé dveře jmenovité šířky
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm a 100 cm
▪ Zárubně pro dvoukřídlé dveře jmenovitých šířek
125 cm, 145 cm, 160 cm, 165 cm, 180 cm, 185 cm
▪ Možnost zárubně s protipožární úpravou

TECHNICKÉ INFORMACE
▪ Doporučený stavební otvor: šířka dveří + 10 cm;
výška 201 – 203 cm (např. pro dveře 80 cm je
nutné připravit stavební otvor 90 cm)
▪ Označení a rozsah nastavitelnosti
zárubně dle tloušťky zdi najdete
na www.sepos.cz, přímo zde

BARVY

POLYPROPYLEN/ bílá Lion

LAKOVANÉ/ bílá pro dveře EBC

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL

▪ Svislé a vodorovné části zárubně spojené
tzv. na pokos (pod úhlem 45°)
▪ Na výběr povrchová úprava Polypropylen
nebo Lakované

▪ Svislé a vodorovné části zárubně spojené
tzv. na tupo (pod úhlem 90°)
▪ Moderní designová varianta: optické vertikální
prodloužení zárubně
▪ Povrchová úprava Polypropylen

Dekor na fotograﬁi zárubně je ilustrativní, pro dveře EBC je k dispozici bílá barva.

Dekor na fotograﬁi zárubně je ilustrativní, pro dveře EBC je k dispozici bílá barva.

OKZ (obklad kovové zárubně)
Varianta se záklopovou obložkou 60 mm

▪ Systém určený pro obložení standardních kovových
zárubní
▪ Rychlá instalace bez bourání původních zárubní
▪ Varianta se záklopovou obložkou 60 mm nebo 85 mm
▪ Svislé a vodorovné části zárubně spojené tzv. na pokos
(pod úhlem 45°)
▪ Povrchová úprava Polypropylen
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Dekor na fotograﬁi zárubně je ilustrativní, pro dveře EBC je k dispozici bílá barva.

Ceny jsou uvedeny v aktuálním CENÍKU SEPOS.
Termín dodání obložkových zárubní: 3 – 4 týdny. Termín dodání obložkových zárubní vertikal: 7 – 8 týdnů. Termín dodání OKZ: 4 – 5 týdnů.

POSUVNÉ EBC DVEŘE
úspora místa ▪ snadný a tichý způsob otevírání ▪ bezbariérové řešení ▪ designový vzhled
▪ pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře
▪

na zeď

do stavebního pouzdra

POSUVNÝ SYSTÉM S GARNÝŽÍ

CHARAKTERISTIKA
▪ Univerzální využití - bez stavebních úprav
▪ Dveře se pohybují v garnýži podél zdi
▪ Pro otevření dveří postačí prostor
na jedné z přilehlých stěn
▪ Praktické a designové detaily

CHARAKTERISTIKA
▪ Vyžaduje stavební úpravy
▪ Umožňuje využít prostor zdi i v těsné blízkosti průchodu
▪ Stavební pouzdro chrání dveřní křídlo v otevřeném stavu

BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ EBC DVEŘE
nejnovější trend ▪ designové řešení otočných dveří ▪ skryté panty

Varianta s obložkovou zárubní

CHARAKTERISTIKA
▪ Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji do zárubně
a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Součástí
kompletu jsou panty, které jsou
v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.
▪ Na výběr je varianta s obložkovou bezfalcovou zárubní
nebo bezfalcovou zárubní skrytou ve zdi.
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Varianta se skrytou zárubní

reverzní provedení

bezfalcové provedení

Varianta s obložkovou zárubní

▪

CHARAKTERISTIKA
▪ Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně.
Dveřní křídlo a zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.
Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu
skryté v konstrukci zárubně.
▪ Na výběr je varianta s obložkovou reverzní zárubní nebo
reverzní zárubní skrytou ve zdi.

Ceny jsou uvedeny v aktuálním CENÍKU SEPOS. Termín dodání posuvných dveří: 6-8 týdnů, bezfalcových a reverzních:
8-10 týdnů. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Všechny uvedené termíny dodání jsou pouze orientační, aktuální termíny
dodání budou uvedeny v „Cenové nabídce“ nebo „Potvrzení objednávky“.

www.sepos.cz

