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Určení:

Používají se jako vstupní interiérové dveře, které jsou určené k 
zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor proti 
násilnému vniknutí.

Údaje o výrobku:

Jednokřídlové dřevěné otočné bezpečnostní dveře určené pro 
osazení do předepsané bezpečnostní ocelové zárubně (dělené 
i standardní). Dveře jsou certifikovány pro otevírání do 
chráněného i z chráněného prostoru dle konstrukce.

Konstrukce RC2:

Rám dveřního křídla je vyhotoven ze stabilizovaných lepených profilů MULTIFINE, s 
hranou ze smrkového nebo dubového profilu. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska 
nebo protipožární deska GRENAMAT s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF 
s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena přímými závěsy TKZ TRIO 15 PP 
nebo závěsy 50/3. V úrovni závěsů jsou umístěny šroubovací trny proti vysazení. Ve 
dveřích je standardně použit vložkový celoplošný zámek MFS AS 2300. Lze osadit i 
zámek ABLOY EL160/560. 
Velikost dveří 600-1050/1970-2420 mm. 
Otevírání do chráněného i z chráněného prostoru.

Konstrukce RC3:

Rám z dveřního křídla je vyhotoven ze stabilizovaných lepených profilů MULTIPLEX, s 
hranou z dubového profilu. Výplň dveří plná dřevotřísková deska nebo protipožární 
deska GRENAMAT s vloženým plechem, s oboustranným překrytím pláštěm DTD neb 
MDF s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena závěsy 50/3 nebo závěsy 
TKZ TRIO 15 PP s trny proti vysazení. Ve dveřích je použit vložkový tříbodový zámek 
X57/55/72/20 s roztečí 72 mm. Lze osadit zámek ABLOY EL166/566. 
Velikost dveří 600-900/1970-2255 mm. 
Otevírání do chráněného i z chráněného prostoru.
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dveře požární EW, EI 30 DP3, BT 2 
• požární výplň, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, bezpečnostní zámek s háčky

dveře otevíravé do chráněného prostoru

šíře dveří
(mm)

BT 2
CPL *

ocelová   zárubeň BT 
(do 150 mm)   s těsněním

800, 900 10 950 4 685

*bílá, šedá, javor, buk, dub, ořech, wenge, třešeň

dveře požární EW, EI 30 DP3, BT 3 
• požární výplň s ocelovou výztuhou, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, tříbodový bezpečnostní zámek

dveře otevíravé do chráněného prostoru

šíře dveří
(mm)

BT 3
CPL *

ocelová   zárubeň BT 
(do 150 mm)   s těsněním

800, 900 14 050 4 685
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platnost od 1.6.2022 (ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH, bez dopravy)

PLNÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ, EW, EI 30 DP3, TYP NORMA 01

dveře požární EW, EI 30 DP3, RC3
• požární výplň s ocelovou výztuhou, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, tříbodový bezpečnostní zámek

dveře otevíravé do i z chráněného prostoru

šíře dveří
(mm)

RC 3
CPL *

ocelová   zárubeň BT 
(do 150 mm)   s těsněním

800, 900 15 300 4 685

dveře požární EW, EI 30 DP3, RC2
• požární výplň, na závěsové straně pevné trny proti vysazení, tříbodový bezpečnostní zámek

dveře otevíravé do i z chráněného prostoru

šíře dveří
(mm)

RC2
CPL *

ocelová   zárubeň BT 
(do 150 mm)   s těsněním

800, 900 12 950 4 685
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