
INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SPECIÁLNÍMI VLASTNOSTMI

Aqua Extrem
Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře 
jsou speciálně vyvinuty pro náročné provozy 
(nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové 
provozy aj.). Odolnost dveří je zajištěna hlavně 
pomocí ABS opláštěním o tl. 2 mm. Rám dveří 
tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, 
výplň EPS deska. Voděodolné otočné dveře  
s polodrážkou, vhodné pro osazení do ocelové 
zárubně s těsněním nebo do voděodolné 
obložkové zárubně AQUA. Možností je  
i protipožární model dveří (EI 30, Rw 32 dB) 
nebo model s úpravou Klima III do místností  
s výkyvem teplot.
Jedinečný produkt ve své třídě, který 
nachází své uplatnění na místech vyžadující 
voděodolnost a nárazuvzdornost. Produkt lze 
vyrábět sériově i v široké škále atypů.
Příslušenství v ceně: dozický zámek s roztečí  
72 mm a třemi poniklovanými panty (za 
příplatek nerezovými). Zámek je povrchově 
ošetřen dvougeneračním zinkováním pro 
vysokou zátěž. 
Prosklení: Nerozbitné plexisklo čiré/mléčné  
o síle 4 mm.
Barevné varianty: ABS RAL 7040,  
ABS RAL 9003, PVC fólie (dub zlatý a dub 
rustik). Možnost nástřiku v dalších odstínech 
RAL za příplatek.

Posuvné, dvoukřídlé dveře a atypické formáty 
dveří jsou řešeny individuálně.

Extrémně odolné dveře pro průmyslové 

provozy vyrobené tak, aby byly vždy  

spolehlivě voděodolné a nárazuvzdorné.

PLNÉ
	ABS RAL 9003

AQUA DVEŘE 

Vysvětlivky:  - protipožární,  - protihlukové,  - vstupní dveře,  - klima
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NEROZBYTNÉ PLEXISKLO

KOVÁNÍ

MLÉČNÉ ČIRÉ

SICURA 
klika

KOVÁNÍ MASONITE

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

SICURA 
madlo

ENTERO nerez ENTERO SNi

MORGAN nerez  
čtvercová rozeta

MORGAN nerez 
kulatá rozeta

SENZA nerez

TRIGI nerez

BURAK SNi GARANTI SNi LUSY nerez 
plochá rozeta

MARTALENKA

BERTA

LUCKA 
bílá

LUCKA 
šedá

Pozn: U bezpečnostního kování je 
třeba určit orientaci levá/pravá.
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DEKORY

dub
rustik

dub
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ABS RAL 
9003
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Nabízíme i možnost nástřiku jiným 
odstínem ze vzorníku RAL.

DOPLŇKY A BAREVNÉ PROVEDENÍ


