
         PROTIPOŽÁRNÍ 
S protipožární ochranou zabráníte při vzniku 
požáru jeho dalšímu šíření v budově, čímž 
ochráníte ostatní prostory, vybavení i životy.

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ

         VODĚODOLNÉ 
Ve všech prostorech, kde se nelze vy-
hnout vlhkosti, je odolnost dveří vůči 
vodě nezbytnou. Díky této vlastnosti 
je velmi snadná také jejich údržba.

         NÁRAZUVZDORNÉ 
Konstrukce dveří je navržena tak, aby 
bez sebemenšího poškození vydržela 
nárazy a tlak, který na ní může působit. 

AQUA EXTREM - DVEŘE PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

KONSTRUKCE DVEŘÍ: 

Plastové dveře s odolným ABS opláštěním 
o tloušťce 2 mm. Výplň je tvořena EPS 
deskou. Konstrukce dveří je navržena tak, 
aby bez sebemenšího poškození vydržela 
nárazy a tlak, který na ní může působit.  
U prosklené varianty je osazeno nerozbitné 
plexisklo čiré nebo mléčné o síle 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

Dveře jsou opatřeny standardně zámkem 
s roztečí 72 mm a niklovými panty. Zámek 
je povrchově ošetřen dvougeneračním 
zinkováním pro vysokou zátěž. Možnost 
osazení také nerezovými panty.

VARIANTY A DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

Křídlo je možné dodat jak v jednokřídlé,  
tak i v dvoukřídlé variantě. 
Dvoukřídlé dveře, posuvné a atypické 
formáty dveří jsou řešeny individuálně.

Jmenovité šířky:

- jednokřídlé dveře: 60 - 90 cm 
- dvoukřídlé dveře: 125 - 185 cm 
Maximální jmenovitá šířka dveřního  
křídla je 110 cm.

MOŽNOST SPECIÁLNÍ ÚPRAVY:

- protipožární odolnost EI30.
- protihluková úpravu 32dB
- klima úprava

2/3PLNÉ

VERTIKA

1/3

3/4 LINEA

• www.masonite.cz   • www.dvere-aqua.cz



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO AQUA DVEŘE   

KONSTRUKCE ZÁRUBNÍ:

Jádro zárubně je tvořeno z vysoce 
kvalitního materiálu PURENIT. 
Celá konstrukce je ze všech stran 
opláštěna ABS plastem, který je 
vysoce odolný proti tlakovým 
nárazům, otěru, UV záření a má 
velký útlumový součinitel (tlumení 
zvuku). Zárubně jsou standardně 
osazeny třemi závěsy, těsněním 
a protiplechem. Možnost osazení 
také nerezovými panty. 

VARIANTY A DOSTUPNÉ 
VELIKOSTI: 

Zárubně je možné dodat jak 
v jednokřídlé, tak i v dvoukřídlé 
variantě. 

Jmenovité šířky:

- jednokřídlé zárubně: 60 - 90 cm 
- dvoukřídlé zárubně: 125 - 185 cm 

Možnost výroby atypických zárubní 
je řešena individuálně.

BAREVNÉ PROVEDENÍ 
DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

nemocnice kuchyně bazény autoservisyautomyčky lakovny
chemické
provozy jatka mlékárny

VYUŽITÍ:

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, CZ – 586 02 Jihlava, tel.: +420 567 121 411, www.masonite.cz, www.dvere-aqua.cz

Termín výroby dveří a zárubní: 6 týdnů.

dub zlatýdub rustik

ABS RAL 9003ABS RAL 7040

Barevné provedení RAL: 

PVC fólie: 

Jiné odstíny RAL za příplatek. 


