KOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ NABÍDKA DVEŘNÍCH KLIK
moderní rozetové provedení z nerezové oceli
důmyslný konstrukční systém zajišťující bezvadný chod
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MOLI R, povrch NRz, od 580 Kč
580,-

BB

1 130,-

580,-

PZ

1 130,-

910,-

WC

MOLI HR, povrch NRz, od 730 Kč
730,-

BB

1 390,-

730,-

PZ

1 390,-

1 130,-

WC

TIME R, povrch NRz, od 490 Kč
490,-

BB

1 040,-

490,-

PZ

1 040,-

820,-

WC

TIME HR, povrch NRz, od 620 Kč
620,-

BB

1 280,-

620,-

PZ

1 280,-

1 020,-

WC

TRIGI R, povrch NRz, od 430 Kč
430,-

BB

980,-

430,-

PZ

980,-

760,-

WC

TRIGI R, povrch TiN-K, od 870 Kč
870,-

BB

2 080,-

870,-

PZ

2 080,-

1 420,-

WC

TRIGI HR, povrch NRz, od 540 Kč
540,-

BB

1 200,-

540,-

PZ

1 200,-

940,-

WC

TRIGI HR, povrch TiN-K, od 980 Kč
980,-

BB

2 230,-

980,-

PZ

2 230,-

1 640,-

WC

Ceny uvedeny bez DPH. Ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu. Fotky spodních rozet na str. 4.
Termíny dodání: 5 pracovních dnů na povrch nerez broušeno (Nrz), 10 pracovních dnů na černý povrch (TIN-K).

SPODNÍ ROZETY

SPECIFIKACE

Ke klikám je standardně dodávána spodní kulatá nebo
hranatá rozeta (podle toho, který tvar je použitý u horní
rozety).

KONSTRUKCE

Průměr kulaté rozety je 52 mm, čtvercová rozeta má
rozměry 52x52 mm.

VARIANTY SPODNÍCH ROZET PODLE DRUHU ZÁMKU
Dózická (zkratka BB)
– spodní rozeta s otvorem
pro obyčejný interiérový klíč
(neboli velký dózický klíč).

Cylindrická (zkratka PZ)
– spodní rozeta s otvorem
pro zámkovou cylindrickou
vložku s klíči (neboli FAB).

WC (zkratka WC) – spodní rozeta s pojistkou
(vhodná pro toalety, koupelny nebo šatny).
Dveře se dají zamykat pouze z jedné strany,
na druhé straně je pojistka.

▪ Vnitřní materiál nerezová ocel, která zajišťuje bezvadný
chod. Nejedná se o levný porézní materiál ani hliník.
▪ Systém vratných pružin a sešroubovacích pouzder
s aktivním systémem prokluzu, který zabraňuje prohnutí
a popraskání dveří v oblasti zámku při silném dotažení
montážních šroubů.
▪ Doporučujeme provádět montáž pomocí vrtací šablony.
MECHANIKY

▪ Kliky s kulatými rozetami
– mechanika M2000
▪ Kliky se čtvercovými rozetami
– mechanika M2004
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

▪ NRz – broušený nerez
Mechanicky ručně broušený povrch na nerezovém
výrobku s jemnou broušenou strukturou.
▪ TIN-K – titan černý mat
Fyzikálně naprašovaný povrch, který se vyznačuje
mimořádnou tvrdostí. Nejedná se o běžnou černou
barvu, ale o metalický šedo-černý odstín.
Mezi přednosti této povrchové úpravy patří vysoká
odolnosti proti oděru a poškrábání, barevnostní
a chemická stálost a korozní odolnost.
POUŽITÍ

VARIANTA VHODNÁ PRO VSTUPNÍ DVEŘE
Madlo/koule – klika je z jedné strany nahrazena
madlem (v případě kliky s hranatou rozetou)
nebo koulí (v případě kliky s kulatou rozetou).

▪ Vhodné pro interiér i exteriér, standard pro tloušťku dveří
38 - 45 mm.
PŘÍSLUŠENSTVÍ

▪ Kompletní set včetně spodních zámkových rozet
▪ Součástí balení je: čtyřhran, červíky, zajišťovací gel
proti uvolnění, spojovací materiál, montážní návod,
záruční list
ZÁRUKY

JAK URČIT STRANOVOU ORIENTACI VARIANTY
S MADLEM NEBO KOULÍ
U varianty s madlem nebo koulí je třeba určit stranovou
orientaci (L/P). Ta se nejsnáze určuje podle jednoduchého
pravidla: při pohledu na dveře, kde je vidět klika, záleží,
kam směřuje:

▪ zprava/doleva tzn. klika je levá (zkratka L)
… dveře otevíráte levou rukou
▪ zleva/doprava tzn. klika je pravá (zkratka P)
… dveře otevíráte pravou rukou
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▪ Záruka na mechaniku 3 roky.
▪ Záruka na povrchovou úpravu NRz 5 let.
▪ Záruka na povrchovou úpravu TIN-K 15 let.
TIPY PRO ÚDRŽBU

▪ Kliky udržujte suché, předejdete tak skvrnám, které
vznikají na povrchu klik z odpařené vody.
Skvrny odlišné barvy způsobují minerální soli, které
z odpařené vody na povrchu kliky zůstávají. Tyto skvrny
je možné odstranit vygumováním školní gumou nebo
použít speciální přípravek pro údržbu nerezových
a titanových klik.

Ceny uvedeny bez DPH. Platnost cen od 15. 7. 2019. Platnost cen končí dnem vydání nového informačního listu.
Změny cen vyhrazeny, tiskové chyby vyhrazeny.
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