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Požarna ALU zasteklena stena, sestavljena iz dvokrilnih

vrat, dveh stranskih svetlob in zgornjega razširitvenega

profila,  vgrajena v zidno odprtino 3,70m / 3,10m.Velikost

vratnega krila: 1,00m/2,50m.

Ognjeodpornost: EI30c. Vratna krila in stranske svetlobe

so zasteklene s požarnim ,  varnostnim kaljenim

lepljenim steklom.

Zastekleni del je višine 2,50m, zgornji del pa predstavlja

razširitveni profil.

Barva vrat:  RAL določi projektant .

Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93

ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (

winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi

šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka

vrat: antipanik kljuka (po izbiri projektanta) na notranji

strani in kromirana kljuka srednjega cenovnega razreda

na zunanji strani.

Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri

projektanta.

Stena ,sestavljena iz  enokrilnih vrat, stranske svetlobe

in nadsvetlobe,  tehnično sistemske rešitve ALU-K, tipa

55N , brez prekinjenega termičnega mosta, vgrajena v

zidno odprtino 1,40m / 2,60 ( 1,89 )m, ki se na eni strani

poševno zaključi.  Velikost vratnega krila: 1,00m /

2,10m.Vratno krilo in stranska svetloba sta zastekleni z

varnostnim kaljenim lepljenim steklom. Nadsvetloba je

zasteklena z navadnim  steklom.

Barva vrat:  RAL določi projektant .

Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93

ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (

winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi

šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka

vrat: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri

projektanta.

Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri

projektanta.

Dvokrilna lesena notranja vrata v dvorano, v lesenem

podboju, v katerem se pri montaži vgradi gum. tesnilo.

Zidna odprtina: 170/250 cm.

Vratni krili: leseni, obloženi z melaminom, barvo določi

projektant.

Odpiranje vratnih kril za 180 stopinj, vratni krili se lahko

fiksirata v odprtem položaju.

Velikost vratnega krila: 2x 85/245 cm.

Zvočna izoliranost: Rw 37dB.

Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93,

z antipanik kljuko na notranji strani, z kromirano kljuko

srednjega cenovnega razreda na zunanji strani in

sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem(winkhaus)

z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi

nasadili in aluminijastim odbojnikom.

Barvo  določi projektant!

Enokrilna lesena notranja vrata , v lesenem podboju, v

katerem se pri montaži vgradi gum. tesnilo.

Zidna odprtina: 88/215

Vratno krilo: leseno obloženo z melaminom, barvo določi

projektant.

Velikost vratnega krila 85/210 cm.

Vrata so opremljena s kromirano kljuko ( srednji cenovni

razred, po izbiri projektanta ) in sistemsko ključavnico z

univerzalnim ključem(winkhaus) z ločenimi okroglimi

ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in

aluminijastim odbojnikom.

Barvo  določi projektant!

pritličje

Požarna ALU zasteklena stena, sestavljena iz dvokrilnih

vrat. dveh stranskih svetlob in nadsvetlobe, vgrajena v

zidno odprtino 2,95m / 3,22m. Odprtina se zgoraj ločno

zaključi. Velikost vratnega krila: 1,00m/2,10m.

Ognjeodpornost: EI30c. Vratni krili in stranski svetlobi sta

zastekleni s požarnim ,  varnostnim kaljenim lepljenim

steklom. Nadsvetloba je zasteklena z navadnim

požarnim steklom.

Barva vrat:  RAL določi projektant .

Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93

ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (

winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi

šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom. Kljuka

vrat: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri

projektanta.

Površinska obdelava: prašno barvano, RAL po izbiri

projektanta.


