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Určení:
Používají se jako vstupní interiérové dveře, které jsou určené k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chrá-
něných prostor proti násilnému vniknutí.

Údaje o výrobku:
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i standartní). Dveře jsou certifikovány pro otevírání do chráněného prostoru /bytové dveře/.

Konstrukce BT2:
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plná dřevotřísková deska nebo protipožární deska GRENAMAT  s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF s povrcho-
vou úpravou. Závěsová strana je opatřena přímými 3D závěsy TRIO PYRO nebo SFS o průměru 15mm. V úrovni závěsů jsou 
umístěny šroubovací trny proti vysazení /snadná montáž dveří/. Ve dveřích je standartně použit vložkový zámek Rostex  
s háčky s roztečí 90mm. Za příplatek lze dané dveře osadit vložkovým tříbodovým zámkem X57/55/72/20 s roztečí 72mm.

Konstrukce BT3:
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plná dřevotřísková deska nebo protipožární deska GRENAMAT  s vloženým plechem, s oboustranným překrytím pláštěm DTD 
nebo MDF s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena závěsy 50/10 s trny proti vysazení. Ve dveřích je použit vlož-
kový tříbodový celoplošný zámek X57/55/72/20 s roztečí 72mm.

Povrchová úprava:
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v barevných odstínech dle stupnice RAL.

Nadstandardní možnosti:
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- zvýšená vzduchová neprůzvučnost Rw=24-38 dB 
  (dveře do zárubně těsněné, netěsněné, s padací lištou nebo těsněným prahem )
- kouřotěsná úprava (do zárubně těsněné, netěsněné, s padací lištou nebo těsněným prahem) 
- atypické provedení šířky a výšky (jednokřídlové š= 600-1200mm,v 1970-2200mm)
- různé typy bezpečnostního kování, kukátko, přídavné zámky (pouze u BT2/2) a pojistky
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