Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Informácie o posuvných dverách
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PORTAVANT 60
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MODELOV
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A ICH PARAMETROV
Materiál
dverného krídla

sklo 60
PORTAVANT
60
hliník
1000
sklo
8-10.76
60

Maximálna hmotnosť dverí (kg)
Základný materiál
Doporučená maximálna šírka dverí (mm)
Materiál dverného krídla
Hrúbka skla (mm)
Maximálna hmotnosť dverí (kg)
Tlmené dovieranie
Doporučená maximálna šírka dverí (mm)
Možnosť fixného dielu
Hrúbka skla (mm)
Nosná konštrukcia na hornej hrane (stena/strop)
Tlmené dovieranie
Nosná konštrukcia v podlahe
Možnosť fixného dielu
Montáž na sklenenú stenu
Nosná konštrukcia na hornej hrane (stena/strop)
Teleskopická funkcia
Nosná konštrukcia v podlahe
Synchrónny mechanizmus
Montáž na sklenenú stenu
Automatické uzatváranie
Teleskopická funkcia
Elektrické zapojenie
Synchrónny mechanizmus
Opracovanie skla
Automatické uzatváranie

1000
8-10.76

Elektrické zapojenie

komplikovanejší systém a
tým aj vyššia cena
komplikovanejší systém a
tým aj vyššia cena

PORTAVANT 120

Bežné posuvné
dvere
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80/120*
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8-12.76

10-12.76

* 80kg obmedzená pri tlmenom dovieraní

Ceny bez DPH
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hliník

sklo/drevo
PORTAVANT
120

* 80kg obmedzená pri tlmenom dovieraní

Opracovanie skla

PORTAVANT 150

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Po zemi posuvné dvere

Ak stavebná situácia neumožňuje montáž hornej koľajnice
pre posuvné dvere vhodnou alternatívou sú posuvné
systémy interiérových dverí so spodnou nosnou koľajnicou.
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PORTAVANT 60
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Automatické posuvné dvere

Najvyšší komfort posuvných systémov poskytujú
automatické posuvné dvere. Automatické otváranie a
zatváranie dverí, pohybové čidlo, diaľkové ovládanie,
nastaviteľné režimy výkonnosti sú jednoznačne tými hlavnými
benefitmi. Významnú úlohu pri výbere zohráva spoľahlivosť
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PORTAVANT 60
60
TWINLINE

BELANS
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PORTAVANT 80
AUTOMATIC
80

60

150

150

80

1000

nie je

1250

1000

10 - 12.76

8-13.56

8 - 12.76*

8 - 10.76

* bez koľajnice s pohybom priamo po podlahe

* bez koľajnice s pohybom priamo po podlahe
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Bežné posuvné dvere

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE zareaguje okamžite ak
dvere zaznamenajú prekážku v pohybe. Systém
pracuje s nízkou kinetickou energiou a preto
spĺňa vysoké bezpečnostné požiadavky.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ s perfektným
návodom bez výrezov do skla Vám ušetrí
množstvo času a možných chýb.

VÝBER REŽIMU Vám umožňuje sa rozhodnúť či na otváranie bude slúžiť pohybový
senzor, tlačidlo, diaľkový ovládač alebo
funkcia Push and Go.

TELESKOPICKÁ FUNKCIA umožňuje uzavrieť
široký otvor pomocou dvoch krídiel ktoré v
otvorenom stave zaberajú polovicu miesta ako
jednokrídlové posuvné dvere.

EXACT TRIGGER je špeciálny čoskoro
patentovaný mechanizmus zabezpečujúci
presné s spoľahlivé spúšťanie tlmeného
dovierania.

ZAPOJENIE zvládne každý. jednoduché 3
kroky a systém je plne funkčný.

SYSTÉM FIT ponúka riešenie pre mnohé projekty
a montážne situácie vďaka modulárnemu sysému
komponentov ktoré môžu byť vzájomne rôzne
kombinované.

SYNCHRO MECHANIZMUS spája dverné
krídla systémom prevodov ktoré otvárajú
obe krídla súšasne bez ohľadu na to s
ktorým manipulujete.

TLMENÉ DOVIERANIE pre vyššiu bezpečnosť. Bez
ohľadu na hmotnosť (max 80kg) a rýchlosť dverného krídla systém tlmeného dovierania spomalí
pri zatváraní krídlo na vzdialenosti niekoľkých
centimetrov

AUTOMATICKÝ POHYB nehlučne a bezpečne otvára a zatvára dverné krídlo aby ste
Vaše ruky mohli používať na niečo iné.

Ceny bez DPH
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AUTOMATICKÉ UZATVÁRANIE je systém
ktorý automaticky úplne zatvorí posuvné
dvere v koncovej polohe.

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere
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S K L E N Á R�S T V
��O
SKLOFIX

PORTAVANT 60

Ef

�� ����������������������������������������������������������
Minimálny rozbehový odpor pri posúvaní (Class 3, EN 1527)
�� ����������������������������������������
Dlhá životnosť (100,000 cyklov, EN 1527)
�� �������������������������������������������������������
Odolné voči korózii (vhodné pre vlhké prostredia po
dľa
��������������������
noriem EN 1527/1670)
�� �����������������
Bezúdžbový systém

���������������������������������������������������������������
Portavant je riešením pre ľahšie a užšie dverné krídla. Systém
�����������������������������������������������
je vždy vybavený systémom tlmeného dovierania.
��������������������������������������������������������
Masívna krytka naskrutkovaná na nosnú koľajnicu výrazne
��������������������������������������������
zvyšuje akustický komfort pri posuve dverí.

�������������������
Materiál dv. krídla
���������������������

��������������������������������
Kalené Sklo / Kalené lepené sklo
�����������������
Doporučená 1000mm
�������������������������������

Montáž na sklenený nadsvetlík
�����������
Hrúbka skla
�������������������
Max. hmotnosť dverí
�����������������

�� Nie
������������������������������
�� �������������������������������������
Dvere 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
Fixný diel 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm
����������

Maximálna šírka dverí
��������
Použitie
Jedno alebo dvoj krídlové dvere
����������������������������������� ���������������������������
Max.
odporúčaný
pomer
výšky
a
šírky
Dverné
krídlo maximálne 3:1
��������������������
���
Možnosť
fixného
dielu
Áno
�����������������������������
���

Tlmené dovieranie
�������������������
Teleskopický systém
����������������������

Synchrónny mechanizmus
����������������
Opracovanie skla

��

Sklo 60 kg
���
Áno
���

���Nie
Nie
���������������

Bez opracovania
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO

SKLOFIX
Doraz zabezpečujúci
bezchybnú montáž
Doraz zabezpečujúci
bezchybnú montáž

Tlmič
Tlmič

Bezpečnostná medzera Aktivátor
pri preťažení
Bezpečnostná medzera Aktivátor
Technické detaily
pri preťažení

Doraz s tlmením

Skladba vozíkov

Doraz s tlmením

Skladba vozíkov

Bezchybná montáž
Spojenie pevného dorazu s tlmičom zabezpečuje, že
rameno aktivátora je vždy v správnej polohe, a vždy
spoľahlivo aktivuje tlmiaci mechanizmus. Tým sa zabráni
poškodeniu systému odpruženia, ktorá by inak bola možná pri nesprávnej montáži alebo nepresnom nastavení
dorazu alebo aktivátora.

Bežec

PORTAVANT 60

Bežec

Dodatočná možnosť nastavania, ak nie je stena v rovine
Aktivátor je možne posunúť v smere dopredu alebo vzad.
Toto nastavenie vykompenzuje prípadnú nerovnosť steny a umožni tak mať vždy správnu vzdialenosť bežca a
aktivátora. Takto je zabezpečená optimálna a dlhodobá
funkčnosť.
Výšková zastaviteľnosť posuvného krídla
Voľne uložené koliesko na vozíku umožňuje výškovú
zastaviteľnosť dverného krídla aj po jeho zavesení a
to pomocou nastavovacej skrutky, ktorá je pohodlne
prístupná.

Ochrana pri preťažení
V prípade, že sú dvere zavreté s príliš veľkou silou, má
dverné krídlo na konci svojej dráhy silu, ktorú tlmič nebol
schopný absorbovať. V takomto prípade Portavant 60 zastaví dverne krídlo na pevnom doraze a nechá dostatočnú
bezpečnostnú medzeru medzi aktivátorom a koncovou
polohou tlmiča tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Jednoduchá montáž *
Žiadne výrezy do skla
Dobre skonštruovaný pevný vozík nevyžaduje žiadne výrezy do skla. Závesný mechanizmus drží celé dverné krídlo
len zovretím vo vozíkoch.
Ako dodatočné zabezpečenie proti vykĺznutiu je možné
vozík vybaviť bezpečnostnými kolíkmi, ktoré budú kotvené cez vŕtanie na skle.

Jednoduché nastavenie už zaveseného dverného krídla
Posuvné krídlo v systéme Portavant je možné kedykoľvek
jednoducho nastaviť v dvoch smeroch.
- Horizontálne nastavenie: Koncová poloha dverí sa dá
nastaviť dokonca bez nutnosti demontáže krycieho
profilu len jednoduchým posunutím pevného dorazu a
aktivátora. Žiadne ďalšie nastavovanie systému tlmeného
dovierania nie je nutné.
- Výškové nastavenie: Voľne uložene koliesko na vozíku
umožňuje výškovú nastaviteľnosť dverného krídla aj po
jeho zavesení a to pomocou nastavovacej skrutky, ktorá je
pohodlne prístupná.

Jednoduchá montáž
Systém Portavant je výnimočný jednoduchosťou montáže.
- Posuvné krídlo sa ľahko zavesí do nosného profilu a až
následne sa montuje krytka.
- Mechanické zabezpečenie proti vyskočeniu krídla z koľajnice je taktiež možné nastaviť už s namontovaným
posuvným krídlom.
Nastaviteľné podlahové vodítko
Elegantné podlahové vodítko je jednoducho nastaviteľné
a zohľadňuje rôzne hrúbky skla. Plastové vsuvky budú
bezpečne viesť sklo hrúbky 8 mm až 12.76 mm. Presné
vyhotovenie eliminuje vybrácie a teda „hrkotanie“ dverného krídla pri jeho posúvaní. Zároveň minimálny odpor
vodítka nijak neobmedzuje funkciu tlmeného dovierania.
Ceny bez DPH

* platí pre všetky Portavant systémy
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Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 60 SETY

Sety - montáž na stenu
PV60.1.B pre 1 dverné krídlo
Systém tlmeného dovierania

2

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu

1

Podlahové vodítko

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

Krycí profil

E

1

Ef

499,80 €

597,80 €

1996 mm

545,30 €

668,30 €

2496 mm

/set

PV60.2.B pre 2 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu

1

Podlahové vodítko

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

Krycí profil

E

1

Ef

994,70 €

1 447,60 €

3996 mm

1 089,43 €

1 332,80 €

4496 mm

/set

Sety - montáž do stropu
PV60.1.S pre 1 dverné krídlo
Systém tlmeného dovierania

2

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

1

Podlahové vodítko

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

Krycí profil

E

1

Ef

499,80 €

597,80 €

1 996 mm

545,30 €

668,30 €

2 496 mm

/set

PV60.2.S pre 2 dverné krídla
Dverné krídla

2

Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

1

Podlahové vodítko

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

Krycí profil

E

1

Ef

994,70 €

1 447,60 €

3996 mm

1 089,43 €

1 332,80 €

4496 mm

/set
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 60 SETY

Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom
PV60.1S.1F

pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeného dovierania

2

Krycí profil

1

Samolepiace tesnenie (1200 mm)

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu s

1

Podlahové vodítko

1

komorou na fixný diel

E

Ef

541,80 €

661,50 €

1996 mm

596,17 €

741,53 €

2496 mm

/set

Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom
PV60.2S.2F

pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania

4

Krycí profil

1

Samolepiace tesnenie (1200 mm)

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu s

1

Podlahové vodítko

2

komorou na fixný diel

E

Ef

1 084,53 €

1 319,73 €

3996 mm

1 193,97 €

1 484,70 €

4996 mm

/set

Komponenty

Nosná koľajnica s krycím profilom

Uloženie vozíka v koľajnici

Pevný doraz

Oceľový vozík

Mechanizmus tlmeného dovierania

Koľajnica umožňujúca montáž fixného
dielu

Ceny bez DPH
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Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Príslušenstvo k PV60 a PV60 multiline
Krycí profil
PV.545

Silikónové tesnenie

- pre fixný panel
- poznámka: nacvakáva sa do otvorenej
koľajnice fixného dielu

E

PV.254

- transparentné
- štandardná dĺžka 5 m

Ef

39,43 €

43,28 €

1996 mm

78,89 €

86,40 €

2496 mm

/kus

Podlahové vodítko pre sklo typu SATINATO
PV.295

39,43 €

5000 mm

25,81 €

5000 mm

/kus

PV.264

- vymeniteľné podlahové vodítko
- hrúbka skla 8 až 12,76 mm
- vrátane vložiek

Ef
43,28 €

28,26 €

Podlahové vodítko

- hrúbka 8 a 10 mm ESG
- pre saténové alebo pieskované sklá
- vrátane tela podlahového vodítka

E

Typ 1 10 mm
Typ 3 12 mm

/kus

E

PV.296

20,74 €

- bez samotného tela podlahového vodítka
(je možné použiť telo ktoré je použité v bežnom sete)
- bez povrchovej úpravy
62,07 €

Ef
28,26 €

/kus

/kus

Upevňovacia konzola vodítka na stenu
PV.297

- upevňovacia konzola na stenu pre
podlahové vodítka PV.264 a PV.295
- nehrdzavejúca oceľ
45,08 €

/kus
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

E

PORTAVANT 120

Ef

Portavant kombinuje vysokú kvalitu a moderný design,
ktorý harmonicky zapadne do každého priestoru.
Nosná koľajnica je elegantne tvarovaná s inteligentnými
krycími profilmi výšky iba 70 mm.
Minimálny rozbehový odpor pri posúvaní (Class 3, EN 1527)

Materiál dv. krídla

Kalené Sklo / Kalené lepené sklo / Drevo

Maximálna šírka dverí

doporučená 1000mm

Max. odporúčaný pomer výšky a šírky
Použitie

Možnosť fixného dielu

Montáž na sklenený nadsvetlík
Hrúbka skla
Max. Hmotnosť dverí
Tlmené dovieranie

Dverné krídlo maximálne 3:1

Jedno alebo dvojkrídlové dvere
Áno

Áno

dvere 8 / 8.76 / 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm
fixný diel 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm
Až do 80 kg na posuvné krídlo so systémom tlmeného dovierania
Až do 120 kg na posuvné krídlo bez tlmeného dovierania
Áno

Teleskopický systém

Nie

Opracovanie skla

Bez opracovania

Synchrónny mechanizmus

Ceny bez DPH

Dlhá životnosť (100,000 cyklov, EN 1527)
Odolné voči korózii (vhodné pre vlhké prostredia podľa
noriem EN 1527/1670)
Bezúdžbový systém

Ano
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Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Technické detaily
Skladba vozíkov

Bezpečnostná medzera
pri preťažení

Bežec

Doraz s tlmením

Activátor

Bezchybná montáž
Spojenie pevného dorazu s tlmičom zabezpečuje, že rameno aktivátora je vždy v správnej polohe, a vždy spoľahlivo
aktivuje tlmiaci mechanizmus. Tým sa zabráni poškodeniu systému odpruženia, ktoré by inak bolo možné pri
nesprávnej montáži alebo nepresnom nastavení dorazu,
alebo aktivátora.

Samo-korekcia pomocou nezávislého aktivátora
Samo korekcia systému Portavant znamená že systém
zostane plne funkčný aj v prípade že aktivátor nie je v
správnej polohe, napríklad po montáži. Ak sa dvere opatrne zavrú a znova otvoria, aktivátor si nájde správnu polohu
sám a systém bude sám fungovať.

Ochrana pri preťažení
V prípade že sú dvere zavreté, s príliš veľkou silou, má
dverné krídlo na konci svojej dráhy silu ktorú tlmič nebol
schopný absorbovať. V takomto prípade Portavant 120 zastaví dverne krídlo na pevnom doraze ale nechá dostatočnú bezpečnostnú medzeru medzi aktivátorom a koncovou
polohou tlmiča tak aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Komponenty

Varianta pre sklenené dvere

Vozík posuvného systému

Nosná koľajnica s krytkou na uchytenie pevného dielu

Nosná koľajnica s osadeným
vozíkom

Mechanizmus systému tlmeného
dovierania

Nastaviteľné podlahové vodítko
pre sklenené dvere

Vozík s adaptérom na drevené dvere

Podlahové vodítko pre drevené dvere

Varianta pre drevené dvere
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 120 SETY

Sety - montáž na stenu
PV120.1.B
pre 1 dverné krídlo

Vodiaca koľajnica pre

E

montáž na stenu

Ef

Krycí profil

PD

s pevným dorazom
na oboch stranách

534,10 €
635,57 €

612,50 €
749,70 €

1996 mm
2996 mm

TD1

s pevným dorazom 725,20 €
na jednej a tlmeným
na druhej strane 826,47 €

803,60 €

1996 mm

939,17 €

2996 mm

TD2

s tlmeným dorazom
na oboch stranách 1 017,57 € 1 131,90 €

2996 mm

Sada vozíkov a príslušenstva

/set

podľa konfigurácie pevných
alebo tlmených dorazov

1
1
1

/set

/set

PV120.2.B
pre 2 dverné krídla

E

Ef

PD

s pevným dorazom 1 069,83 € 1 226,17 € 3996 mm
/set
na oboch stranách 1 270,50 € 1 497,77 € 5996 mm

TD1

s pevným dorazom 1 448,77 € 1 605,57 € 3996 mm
na jednej a tlmeným
/set
na druhej strane 1 651,30 € 1 876,70 € 5996 mm

TD2

s tlmeným dorazom
2 035,13 € 2 263,80€
na oboch stranách

5996 mm /set

Sety - montáž do stropu

Vodiaca koľajnica pre
montáž na strop
Krycí profil

PV120.1.S
pre 1 dverné krídlo

Sada vozíkov a príslušenstva

E

podľa konfigurácie pevných

Ef

alebo tlmených dorazov

PD

s pevným dorazom
na oboch stranách

534,10 €
635,57 €

612,50 €
749,70 €

1996 mm
/set
2996 mm

TD1

s pevným dorazom
na jednej a tlmeným
na druhej strane

725,20 €

803,60 €

1996 mm

826,47 €

939,17 €

2996 mm

TD2

s tlmeným dorazom
2996 mm /set
na oboch stranách 1 017,57 € 1 131,90 €

1
1
1

/set

PV120.2.S
pre 2 dverné krídla

E

Ef

PD

s pevným dorazom 1 069,83 € 1 226,17 € 3996 mm
/set
na oboch stranách 1 270,50 € 1 497,77 € 5996 mm

TD1

s pevným dorazom 1 448,77 € 1 605,57 € 3996 mm
na jednej a tlmeným
/set
na druhej strane 1 651,30 € 1 876,70 € 5996 mm

TD2

s tlmeným dorazom
2 035,13 € 2 263,80€
na oboch stranách

Vodiaca koľajnica pre
montáž na strop
Krycí profil

5996 mm /set

Sada vozíkov a príslušenstva
podľa konfigurácie pevných
alebo tlmených dorazov

Ceny bez DPH
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1
1
2

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 120 SETY

Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom
PV120.1S.1F
pre 1 dverné krídlo
s pevným dorazom 588,00 €
na oboch stranách 715,40 €

E
674,57 €
841,17 €

Ef
Vodiaca koľajnica pre

1996 mm
/set
2996 mm

Krycí profil s komorou na fixný diel
Sada vozíkov a príslušenstva

s pevným dorazom 779,10 € 865,67 € 1996 mm
na jednej a tlmeným
/set
na druhej strane 906,50 € 1 030,63 € 2996 mm
s tlmeným dorazom
na oboch stranách 1 097,60 €

1 223,37 €

1

montáž na strop

podľa konfigurácie pevných

1
2

alebo tlmených dorazov

2996 mm /set

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení
PV120.2S.2F
pre 2 dverné krídla

E

Ef

s pevným dorazom 1 176,00 € 1 349,13 € 3996 mm
/set
na oboch stranách 1 430,80 € 1 680,70 € 5996 mm
s pevným dorazom 1 554,93 € 1 728,07 € 3996 mm
na jednej a tlmeným
/set
na druhej strane 1 809,73 € 2 049,13 € 5996 mm
s tlmeným dorazom
5996 mm /set
na oboch stranách 2 195,20 € 2 446,73 €

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení
Sety - montáž do sklenného fixného panelu
PV120.1.G
pre 1 dverné krídlo
s pevným dorazom
na oboch stranách

921,20 €
989,80 €

E

Ef

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop

1

Krycí profil

1

Profil na montáž na sklo
Sada vozíkov a príslušenstva podľa konfigurácie pevných alebo tlmených dorazov

1
1

1 087,80 € 2074 mm
/set
1 198,87 € 2474 mm

s pevným dorazom 1 110,67 € 1 275,63 € 2074 mm
na jednej a tlmeným
/set
na druhej strane 1 179,27 € 1 388,33 € 2474 mm
s pevným dorazom 1 303,40 € 1 470,00 € 2074 mm
na jednej a tlmeným
/set
na druhej strane 1 370,37 € 1 579,43 € 2474 mm

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení
* Prosím kontaktujte nás, ak potrebujete vytvoriť dvojkrídlový systém
montovaný do fixného panelu
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Príslušenstvo k PV120

Krycí profil
PV.545

Silikónové tesnenie

- pre fixný panel
- poznámka: nacvakáva sa do
otvorenej koľajnice fixného dielu

E

PV.254

- transparentné
- štandardná dĺžka 5 m

Ef

39,43 €

43,28 €

1996 mm

78,89 €

86,40 €

2496 mm

/kus

Podlahové vodítko pre sklo typu SATINATO
PV.295

- hrúbka 8 a 10 mm ESG
- pre saténové alebo pieskované sklá
- vrátane tela podlahového vodítka

E
59,03 €

5000 mm

26,30 €

5000 mm

Typ 3 12 mm

25,81 €

5000 mm

/kus

PV.264

- vymeniteľné podlahové vodítko
- hrúbka skla 8 až 12,76 mm
- vrátane vložiek

/kus

PV.296

- bez samotného tela podlahového vodítka
(je možné použiť telo ktoré je použité v bežnom sete)
- bez povrchovej úpravy
62,07 €

/kus

E

Ef

20,48 €

28,26 €

/kus

Doplnkový set pre mont. na sklenenú stenu
PV.237

Upevňovacia konzola vodítka na stenu

1x set upevňovacích materiálov pre sklenené
panely so 14 predvŕtanými dierami, vrátane
podložiek, skrurtiek a tesniacej zmesi.

PV.297

- upevňovacia konzola na stenu pre
podlahové vodítka PV.264 a PV.295
- nehrdzavejúca oceľ
45,08 €

28,26 €

Podlahové vodítko

Ef
90,16 €

Typ 1 8 mm
Typ 2 10 mm

150,27 €

/sada

Doplnkový set pre synchrónny mechanizmus

/kus

PV.120.S
Set komponentov prapájajúcich dve dverné
krídla tak aby sa pohybovali súčasne

Štetinový profil

438,20 €

PV.253

- pre krycí profil a koľajnicu
- vhodné pre Portavant 120
a Portavant 80 automatic
26,30 €

Doplnkový set pre dverné krídlo
PV.235

2000 mm/kus

1x set upevňovacích materiálov pre drevené
posuvné dvere (vrátane skrutiek), 2x vozíky
s adaptérom, 2x bezpečnostná poistka, 1x
podlahové vedenie
116,46 €

Ceny bez DPH

/sada
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/sada

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 150

E

Riešenie pre posuvné sklenené dvere od 50 do 150kg s
tlmeným dovieraním a s montážou do stropu.
Extrémne nízky valivý odpor koliesok (Trieda 3 podľa EN
1527), zabezpečuje vynikajúci komfort a ľahkosť pohybu
dverného krídla.

Extrémna výdrž (100.000 Cyklov podľa EN 1527)
Odolné voči korózii (vhodné pre vlhké priestory v interiéry
podľa EN 1527/1670)
Systém je bezúdržbový

Hmotnosť dverného krídla

Minimálne 50 kg a maximálne 150 kg s obojstranným tlmeným dovieraním

Šírka dverného krídla

≥ 960 mm

Maximálny pomer výšky a šírky dverného krídla
Hrúbka skla
Štandardné sety v dĺžkach
Prevedenie

3:1

Pre dvere aj fixný diel
ESG - 10 mm / 12 mm
VSG / ESG - 10,76 mm / 12,76 mm

1996 mm, 2996 mm, 3996 mm, 5996 mm, alebo aj na mieru
Vždy obojstranné tlmené dovieranie. Stropná montáž: jedno alebo obojstranné otváranie

Možnosť fixného dielu

Áno

Teleskopický systém

Nie

Synchrónny mechanizmus

Nie

Opracovanie skla

Bez opracovania
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 150 SETY

Technické detaily
Perfektné dovretie s
možnosťou nastavenia
Doraz zabezpečujúci
bezchybnú montáž

Tlmič

Aktivátor

Skladba vozíkov

Tlmené dovieranie
Pred tým ako dverne krídlo dosiahne koncovú polohu
zabezpečí moderný brzdiaci systém ticho a mäkko jeho
spomalenie. Tlmené dovieranie zamedzuje nárazu dverného krídla do pevného dorazu a tak predchádza poškodeniu systému samotného, dverného krídla ako aj stien v
blízkosti skla. Tiež vylučuje privretie prstov.

Perfektné riešenie pre stropnú montáž
Portavant 150 je perfektné riešenie pre všetky montážne
situácie do stropu s jednou koľajnicou. Samotné zavesenie skla a nastavenia dorazov a výšky je možne spraviť
jednoducho zospodu. Montáž s fixným dielom je samozrejmosťou.

Perfektné dovretie
Po dobrzdení dverí tlmeným dovieraním sa dvere pomaly
dotiahnu do koncovej polohy. Takto máte istotu že sú
vždy úplné zavreté. Predídete tým nežiadúcemu prievanu
alebo prestupu hluku. Silu systému je možne nastaviť v
dvoch stupňoch - od 50kg do 100kg, alebo od 100kg do
150kg.

Jednoduchá montáž
Žiadne výrezy do skla
Dobre skonštruovaný pevný vozík nevyžaduje žiadne výrezy do skla. Závesný mechanizmus drží cele dverne krídlo
len zovretím vo vozíkoch
.
Nastaviteľné podlahové vodítko
Elegantné podlahové vodítko je jednoducho nastaviteľné a
zohľadňuje rôzne hrúbky skla. Plastové vsuvky budú bezpečne viesť sklo hrúbky 10 mm až 12,76 mm. Presné vyhotovenie eliminuje vibrácie a teda „hrkotanie“ dverného
krídla pri jeho posúvaní. Zároveň minimálny odpor vodička
nijak neobmedzuje funkciu tlmeného dovierania.

Centrálne zavesenie dverného krídla a inteligentná
konštrukcia systému dokáže vykompenzovať smerové
nerovnosti v rozsahu +-2,5 mm.
Jednoduché nastavenie už zaveseného dverného krídla
Nosná koľajnica s predpripravenými vozíkmi a nacvaknutými krycími lištami sa namontuje na strop. Samotné
dverné krídlo s pripravenými čeľusťami vozíka sa následne
zospodu montuje už na predpripravené pohyblivé časti
vozíka. Následne sa nastaví výška krídla (v rozsahu +-2,5
mm) a koncové polohy.

*
Ceny bez DPH
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Plati pre všetky Portavant systémy

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 150 SETY
PV150.1.S

Sety - montáž do stropu

pre 1 dverné krídlo

Systém tlmeného dovierania

2

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

1

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

1 269,10 €
1 363,83 €
1 456,93 €
1 643,13 €

PV150.2.S

1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm

/set

E

pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

1

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

2 353,63 €
2 446,73 €
2 539,83 €
2 727,67 €

1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm

/set

E

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení
Sety - montáž do stropu aj s fixným dielom
PV150.1S.1F pre 1 dverné krídlo
Systém tlmeného dovierania

2

Krycí profil

3

Podlahové vodítko

1

Sada pre montáž fixného dielu

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

2

1 620,07 €
1 764,00 €
1 907,73 €
2 196,83 €

1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm

/set

E

PV150.2S.2F pre 2 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

2

Krycí profil

3

Podlahové vodítko

2

Sada pre montáž fixného dielu

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

2

2 953,07 €
3 095,80 €
3 240,53 €
3 528,00 €

1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm

/set

E

* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Komponenty Portavant 150

Sada profilov pre stropnú montáž 1-koľaj

Sada profilov pre stropnú montáž 2-koľaje

PV150.121

PV150.122

- 1x nosná posuvná koľajnica, alebo
koľajnica na ukotvenie fixného
dielu s dvoma krytkami

- 2x nosná posuvná koľajnica, alebo koľajnica na ukotvenie fixného dielu s dvoma krytkami

E
186,69 €
280,12 €
375,01 €
560,07 €
116,78 €

E
1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm
namieru

288,12 €
432,18 €
575,40 €
864,36 €
180,16 €

/set
/m

Záruka 5 rokov

1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm
namieru

/set

Záruka 5 rokov

/m

Sada vozíkov a príslušenstvo
PV150.228

Kompletná sada vozíkov a príslušenstva
na montáž jedného posuvného krídla
systému Portavant 150 s tlmeným dovieraním a doťahom bez zberacieho
systému.

2x
2x

Systém obsahuje
- 2x výškovo nastaviteľné vozíky
- 2x systém tlmeného dovierania dverí do
koncovej polohy
- 2x pevné koncové dorazy
- 1x montážna platňa pre podlahové vodítko
- 1x podlahové vodítko
- 1x špeciálne montážne pomôcky
1 083,72 €

2x

/sada

Sada na ukotvenie fixného dielu

Koncová krytka

PV150.248

PV150.262

Príslušenstvo pre montáž jedného fixného dielu
do nsnej koľajnice systému Portavant 150

- materiál: brúsený antikor
- koncovú krytku potrebujete pre
každú nosnú koľajnicu samostatne
- potrebné objednať v prípade že
je otvorený koniec koľajnice viditeľný

Sada obsahuje
- 2x držiaky na uchztenie fixného dielu

2x

M
248,59 €

Ceny bez DPH

/sada

9,47 €
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/kus

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

E

PORTAVANT 60 TWINLINE
Teleskopické posuvné systémy
Konečne je tu riešenie posuvných dverí pre zúžený bočný priestor. Už nie je žiaden dôvod, aby sa nedali použiť
elegantné a komfortné sklenné dvere.
Pri bežných posuvných dverách nie je možné mať priechod širší ako je šírka voľnej steny vedľa neho. So systémom Portavant 60 twinline sa dve dverné krídla paralelne

posúvajú na dvojitej koľajnici v otvorenom stave a uložia sa
do polovičného priestoru. Práve táto funkcia zabezpečí, že
dverný otvor môže byť až dvojnásobne širší.
Vďake teleskopickej funkcii je Portavant 60 twinline výnimočné riešenie na predelenie menších priestorov ako sú
kuchyne, kúpelne, alebo chodby.

Materiál dv. krídla

Sklo

Maximálna šírka dverí

doporučená 1000 mm

Použitie

Jedno alebo Dvojkrídlové dvere

Možnosť fixného dielu

Áno

Montáž na sklenený nadsvetlík

Nie

Hrúbka skla

dvere 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
fixný diel 10 / 10.76 / 12 / 12.76 mm

Max. Hmotnosť dverí

Až do 60 kg na jeden panel.

Tlmené dovieranie

Áno

Teleskopický systém

Áno

Synchrónny mechanizmus

Nie

Opracovanie skla

Vŕtanie do skla
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Technické detaily
TLMENÉ DOVIERANIE A AUTOM. DOVIERANIE
Tlmené dovieranie na oboch krídlach a oboch
stranách posuvného systému

Koľajnica druhého
dverného krídla

Druhé dverné krídlo s vozíkmi

TELESKOPICKÝ MECHANIZMUS

Lanko zabezpečujúce teleskopický Napínací mechanizmus
pohyb dverí

Prvédverné krídlo s vozíkmi

TELESKOPICKÁ FUNKCIA

Konečne nie je zúžený priestor vedľa priechodu žiaden
dôvod, aby sa nedali použiť elegantné a komfortné
sklenené dvere.
Pri bežných posuvných dverách nie je možné mať
prechod širší, ako je dĺžka voľnej steny vedľa neho.
Sosystémom Portavant 60 twinline sa dve paralelne
posúvané dverne krídla na dvojitej koľajnici v otvorenom
stave uložia do polovičného priestoru a preto môže byť
prechod dvojnásobne široký.
Vďaka teleskopickej funkcii je Portavant 60 twinline
výnimočné riešenie na predelenie menších priestorov ako
kuchyne, kúpeľne alebo chodby.
Portavant 60 twinline sa môže výborne použiť aj ako
deliaca stena.
V tomto prípade so štyrmi posuvnými krídlami a dvoma
bočnými fixnými dielmi dokážete vytvoriť voľný priechod
na šírku dvoch tretín celkovej šírky miestnosti. Plávajúce

Ceny bez DPH

Koľajnica prvého
dverného krídla

VÝŠKA PROFILU 70 MM

Krycí profil

podlahové vodítko bezpečne vedie druhé dverné krídlo
spolu s prvým. To zabezpečí voľný prechod po celej šírke.
Portavant 60 twinline - kompaktné využitie priestoru.
Teleskopická funkcia, synchrónny pohyb, tlmené
dovieranie oboch krídiel, to všetko v koľajnici o výške
70mm.
Ak použijete 10 mm kalené bezpečnostné sklo, medzera
medzi krídlami alebo krídlom a fixným dielom je menej ako
25 mm, čo je veľmi výhodné pre klimatizované priestory.
Portavant 60 twinline ponuka výborný komfort a
atraktívny design. Rovnaká medzera medzi sklami je
dosiahnutá dvoma druhmi vozíkov, jedným integrovaným
do koľajnice a druhým so závesnými držiakmi.
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Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

SETY PORTAVANT 60 TWINLINE

Sety - montáž na stenu

PV60TW.2.B.W* pre 2 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

2

Vodiaca koľajnica pre montáž na stenu

1

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

E
1 873,43 €
2 350,37 €

2596 mm
5196 mm

/set

PV60TW.4.B pre 4 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž stenu

2

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

E
3 722,37 €

5196 mm

/set

pre 2 dverné krídla

PV60TW.2.S.W*

Systém tlmeného dovierania

2

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

1

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

1

Sada vozíkov a príslušenstva

1

*W
*L-ľavé dvere
*P-pravé dvere

Sety - montáž na stenu

E
1 873,43 €
2 350,37€

2596 mm
5996 mm

/set

PV60TW.4.S pre 4 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

2

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

E
3 722,37 €

5196 mm

/set
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

SETY PORTAVANT 60 TWINLINE

Set pre montáž do stropu s fixným panelom
PV60TW.2S.1F.W*

pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania

2

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

1

Krycí profil

1

Podlahové vodítko

1

Sada vozíkov a príslušenstva
Set „Sidelight“ montovaný na zadnú stranu profilu
- upevňovací profil
- krycí profil pre upevňovací profil
- samolepiace PET vložky pre upevňovací profil
- skrutky

PV60TW.S.1FL

- koncové krytky

E
2 080,87 €
2 724,40 €

2596 mm
5196 mm

/set

otváranie vľavo

*W
*L-ľavé dvere
*P-pravé dvere

Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

PV60TW.2S.1F.W*

pre 2 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž do stropu

2

Krycí profil

2

Podlahové vodítko

2

Sada vozíkov a príslušenstva
Set „Sidelight“ montovaný na zadnú stranu profilu
- upevňovací profil
- krycí profil pre upevňovací profil
- samolepiace PET vložky pre upevňovací profil
- skrutky
- koncové krytky

E
4 096,17 €

5196 mm

/set

* Slúži na montáž jedného alebo viacerých fixných dielov zo zadnej strany systému Portavant 60 Twinline
* Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení

Ceny bez DPH
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Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

PORTAVANT 150 MULTILINE

E
Portavant 150 multiline je ideálne riešenie pre
montáž do stropu pre široké stavebné otvory.
Zatiaľ, čo pri jednokoľajnicových systémoch je
šírka priechodzieho otvoru daná približne polovicou
šírky stavebného otvoru, v prípade Portavant 150
multiline teleskopická funkcia umožňuje výrazne
rozšíriť priechodzí stavebny´ otvor.

Hmotnosť dverného krídla

Minimálne 50 kg a maximálne 150 kg s obojstranným tlmeným dovieraním

Šírka dverného krídla

≥960 mm

Maximálny pomer výšky a šírky dverného krídla

3:1
Pre dvere aj fixný diel
ESG - 10 mm / 12 mm
VSG / ESG - 10,76 mm / 12,76 mm
Vždy obojstranné tlmené dovieranie.
Stropná montáž jedno alebo obojstranné otváranie

Hrúbka skla
Prevedenie
Maximálny rozmer systému
Možnosti fixného dielu
Teleskopický systém

Synchrónny mechanizmus
Opracovanie skla

Maximálna dĺžka
6000mm pri jednokrídlovom systéme
12000mm pri dvojkrídlovom systéme
Maximálne 5 koľajníc s posuvným krídlom, alebo fixným dielom vedľa seba.

Áno

Nie

Áno so zberačom

Vŕtannie do skla pre zberače
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Technické detaily

Doraz zabezpečujúci
bezchybnú montáž

Aktivátor

Perfektné dovretie s možnosťou
nastavenia

Tlmič

Skladba vozíkov

Príklady montážnych situácií

Dvojkrídlový systém bez fixného
dielu s montážou na strop.

Dvojkrídlový systém s fixným
dielom s montážou na strop.

Dvojkrídlový systém bez fixného
dielu s montážou na strop vedľa
steny.

Trojkrídlový systém s fixným
dielom namontovaný na nosný
kompenzačný profil na strop.

Perfektné riešenie pre stropnú montáž
Portavant 150 je perfektné riešenie pre všetky montážne situácie do stropu s jednou
koľajnicou. Samotné zavesenie skla a nastavenia dorazov a výšky je možné spraviť jednoducho zospodu. Montáž s fixným dielom
je samozrejmosťou. Výbornou pomôckou
pre montáž veľkých systémov na nie úplne
rovný strop je špeciálny kompenzačný profil
do ktorého sa osádzajú jednotlivé vodiace
koľajnice.

Zberací systém s tlmičom
Portavant 150 je vybavený systémom postupného
zberania panelov. O mäkké a tiché zachytenie ďalšieho
panelu sa stará zberací systém s tlmičom.

Ceny bez DPH
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Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Sety - montáž do stropu

PV150M.2 pre 2 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop

2

Krycí profil

3

Podlahové vodítko a zberače

2

Sada vozíkov a príslušenstva

2

E
2 820,77 €
2 933,00 €

PV150M.4

2996 mm
3996 mm

/set

pre 4 dverné krídla

Systém tlmeného dovierania

8

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop

2

Krycí profil

3

Podlahové vodítko a zberače

4

Sada vozíkov a príslušenstva

4

E
5 354,07 €
5 641,53 €

3996 mm
5996 mm

/set

Sety - montáž do stropu s fixným panelom
PV150M.2.1F pre 2 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

4

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop

3

Krycí profil

4

Podlahové vodítko a zberače

4

Sada vozíkov a príslušenstva

2

Sada pre uchytenie fixného dielu

1

E
3 446,33 €
3 849,77 €

3996 mm
5996 mm

/set

PV150M.4.2F pre 4 dverné krídla
Systém tlmeného dovierania

8

Vodiaca koľajnica pre montáž na strop

3

Krycí profil

4

Podlahové vodítko a zberače

4

Sada vozíkov a príslušenstva

4

Sada pre uchytenie fixného dielu

2

E
6 487,60 €

5996 mm

/set

Dodávané bez spodnej vodiacej lišty, vymedzovacej krytky a tesnení
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Ceny bez DPH

Pri kompletnej realízácii poskytujeme 20% zľavu na kovanie
Celosklenené posuvné dvere

SKLENÁRSTVO
SKLOFIX

Sada profilov pre stropnú montáž
PV150.12x
- 2x nosná koľajnica, pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného
dielu, 3x bočná krytka
- 3x nosná koľajnica pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného
dielu, 4x bočná krytka
- 4x nosná koľajnica pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného
dielu, 5x bočná krytka
- 5x nosná koľajnica pre posuvné krídlo, alebo uchytenie fixného
dielu, 6x bočná krytka

E
1996 mm
2996 mm
3996 mm
5996 mm
namieru

288,12 €
432,18 €
575,40 €
864,20 €
180,16 €

606,46 €
/set
808,66 € 1 022,23 €
1 212,91 € 1 533,54 € 1 851,97 €
252,68 €
319,48 €
385,96 € /m

Sada vozíkov a príslušenstvo pre 1. krídlo
PV150.234

2x

Kompletná sada vozíkov a príslušenstva na montáž
prvého posuvného krídla systému Portavant 150
Multiline s tlmeným dovieraním a doťahom bez
zberacieho systému.
Systém obsahuje
- 2x výškovo nastaviteľné vozíky
- 2x systém tlmeného dovierania s doťahom
dverí do koncovej polohy
- 2x pevné koncové dorazy
- 1x montážna platňa pre podlahové vodítko
- 1x podlahové vodítko
1 184,98 €
- 1x špeciálne montážne pomôcky

2x

2x

/sada

Sada vozíkov a príslušenstvo pre 1. krídlo

2x

PV150.236

2x

Kompletná sada vozíkov a príslušenstva na montáž druhého
a ďaľšieho posuvného krídla systému Portavant 150 Multiline
s tlmeným dovieraním a doťahom bez zberacieho systému.
Systém obsahuje
- 2x výškovo nastaviteľné vozíky
- 2x systém tlmeného dovierania s doťahom
dverí do koncovej polohy
- 2x pevné koncové dorazy
1 203,93 € /sada
- 1x zberací systém s tlmením
- 1x rohovník pree yberací systém

2x

Sada na ukotvenie fixného dielu
PV150.248
Príslušenstvo pre montáž
jedného fixného dielu do
nsnej koľajnice systému
Portavant 150
Sada obsahuje
- 2x držiaky na uchytenie
fixného dielu

Koncová krytka
PV150.262
- materiál: brúsený antikor
- koncovú krytku potrebujete pre každú
nosnú koľajnicu samostatne
- potrebné objednať v prípade že je otvorený koniec koľajnice viditeľný

2x

M

248,59 €

Ceny bez DPH

/sada

9,47 €
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/kus

