VINTAGE
VHODNA VRATA IZ STAREGA LESA

Vhodna vrata za Varen in Topel Dom

H401
Krilo zunaj hrast stari les, tip 4E
Krilo znotraj hrast prečno, barva E00
Podboj zunaj & znotraj RAL7021
Rozeta zunaj SZEP / prijemalo SQ160 črno
Kljuka znotraj GE540 nerj. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF črne barve
Stranski element ST01
Steklo stranski element satinato beli

H401
Krilo in podboj zunaj smreka stari les,
prečno, tip, 3A
Krilo in podboj znotraj prečno, smreka F00
Rozeta zunaj SZAP / prijemalo SD160 črno
Kljuka znotraj GE504 nerj. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF, črne barve

H401
Krilo in podboj zunaj hrast stari les,
prečno, tip 2E
Krilo in podboj znotraj prečno, hrast E00
Rozeta zunaj SZEP / prijemalo SQ160 črno
Kljuka znotraj GE540 nerj. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF, črne barve

H401
Krilo in podboj zunaj smreka stari les,
prečno, tip 3B
Krilo in podboj znotraj prečno, smreka F00
Rozeta zunaj ZEP / prijemalo GQ150 nerj. jeklo
Kljuka znotraj GE540 nerj. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF, nerj. jeklo

H402
Krilo in podboj zunaj hrast stari les, tip 2E
Krilo in podboj znotraj hrast E00
Kljuka GSE1
Stranski element ST01
Steklo stranski element satinato beli

H403
Krilo in podboj zunaj hrast stari les, tip 2E
Krilo in podboj znotraj hrast E00
Kljuka GSE1

H404
Krilo in podboj zunaj smreka stari les,
prečno, tip 3B
Krilo in podboj znotraj prečno, smreka F00
Steklo altdeutsch belo, kovana mreža črno
Kljuka GSE2
Odkapna W7S črna

H405
Krilo in podboj zunaj smreka stari les, tip 3A
Krilo in podboj znotraj smreka F00
Kljuka GSE1
Steklo altdeutsch beli
Odkapna W7S črna

H406
Krilo in podboj zunaj hrast stari les, prečno, tip 2E
Krilo, stranski element in podboj znotraj hrast prečno, barva E00
Podboj zunaj ALU RAL7021
Rozeta zunaj ZAR / prijemalo GS150 ner. jeklo
Kljuka znotraj GE540 ner. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF, ner. jeklo
Stranski element ST03 Vetro
Steklo stranski element parsol sivi, emajl črni, srednje steklo prozorno

Notranji pogled

H407
Krilo in podboj zunaj hrast stari les, tip 4E
Türblatt und Rahmen innen Eiche, E00
Steklo parsol sivi, emajl črni, srednje prozorno
Rozeta zunaj SZEP / prijemalo SQ160 črno
Kljuka znotraj GE540 ner. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF črne barve

H408
Krilo in podboj zunaj smreka stari les,
prečno, tip, 3A
Krilo in podboj znotraj prečno, smreka F00
Steklo parsol sivi, emajl črni, srednje prozorno
Rozeta zunaj ZAR / prijemalo GQ55 ner. jeklo
Kljuka znotraj GE540 ner. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF, nerj. jeklo

H409
Krilo in podboj zunaj smreka stari les,
prečno, tip, 3B
Krilo in podboj znotraj prečno, smreka F00
Steklo parsol sivi, emajl črni, srednje prozorno
Rozeta zunaj SZEP / prijemalo SQ160 črno
Kljuka znotraj GE540 ner. jeklo
EAV ključavnica s čitalnikom AF črne barve

Stari les smreka tip 3A
Iz naravnih desk s pod nadstreška, rahlo krtačena površina, blago parjen les,
ročno popravljeno z lesnimi krpami. Struktura prečna ali vzdolžna.

Stari les smreka tip 3B
Površina ožgana s soncem, rahlo krtačena in ročno popravljena z
lesnimi krpami. Struktura prečna ali vzodlžna.

Stari les hrast tip 2E
Površine v naravnem videzu surovega lesa, izdelane iz starih tramov,
krtačene, z razpokami, beljavo in ročno popravljene z lesnimi krpami.
Struktura prečna ali vzdolžna.

Stari les hrast tip 4E
Površina ožgana s soncem, očiščena, krtačena in ročno popravljena
z lesnimi krpami. Struktura prečna ali vzdolžna.

POZOR:
Razporeditev, velikost, oblika in količine grč so pri vsakih vratih različne (poljubne) in so unikat ter tako niso predmet reklamacije.
Možne so razpoke (odprte ali pokitane) in niso predmet reklamacije.
Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto!.

GSE1
kovana kljuka
gumb zamaknjen, brez ZA

SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)

SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

Nerjavno jeklo črno lakirano
proﬁl 30 mm

GSE2
medenina črno satinirana
gumb zamaknjen, brez ZA

GR / GS / GQ
(32-180 cm)
Nerjavno jeklo F69
proﬁl 30 mm

Ostali dodatki so možni skladno z veljavnim katalogom.

S604
nerjavno jeklo črno lakirano

GE540
nerjavno jeklo F69

Opcija: GE504
nerjavno jeklo F69

Optional: S540
nerjavno jeklo črno lakirano

STANDARDNA IZVEDBA:
Vrsta lesa:
Krilo:

standardna plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče,
izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno
zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice
preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno
prehodnost plošče UP = 0,96 W/(m2K) (vrsta lesa smreka).
Aplikacija starega lesa: krilo zunaj prekrito z aplikacijo iz starega lesa, debelina ca.19 mm.
Opcija: podboj zunaj furniran s furnirjem iz starega lesa
Pozor: brazde krila in podboja iz stanadarnega lesa
Dimenzije 1-krilnih vrat: širina 950 - 1150 mm, višina 2000 - 2300 mm OKFF
posebne dimenzije po naročilu
Debelina krila:
68 mm + aplikacija starega lesa ca. 19 mm (skupna debelina ca. 87 mm)
Debelina podboja:
68 mm
Steklo:
3-slojno izolacijsko steklo, skupina1, Ug=0,7 W/m2K,
TGI črni distačnik (varnostno steklo po naročilu).
Modeli H407, H408, H409 parsol sivi, emajl črni,
obojestransko varnostno steklo ESG 6mm
Nasadila:
3 kos, trismerno nastavljiva, Ø 20 mm, srebrne barve
Ključavnica:
3-točkovna M2, dva kavlja, DIN 92/10 mm
Odkpna letev:
brez (opcija W7 nerjavno jeklo ali W7B črno lakirana)
Prag:
termoizolacijski TB75, talno tesnilo med krilom in pragom
Barva zunaj:
brez, surova površina original starega lesa
Opcija: podboj zunaj barvan s pokrivno barvo po RAL barvni karti (doplačilo)
Barva znotraj:
enobarvna debeloslojna lazura po standardnih barvnih kartah
Vidno okovje:
navadni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi (N+G).
Ostalo vidno okovje za doplačilo (kljuka, prijemalo, rozete, čitalnik, mreža,..)
UD-vrednost:
od 1,0 W/(m2K); brez stekla, dimenzije 1100 x 2200 mm, les smreka

POSEBNA IZVEDBA: PODBOJ ZUNAJ PREKRIT Z ALUMINIJASTIM PROFILOM
Aplikacija starega lesa:
Aluminij podboj:
Debelina krila:
Debelina podboja:
Bodenschiene:
Barva les zunaj:
Barva les znotraj:
Barva Alu zunaj:
UD-vrednost:

krilo zunaj prekrito z aplikacijo iz starega lesa, debelina ca.19 mm.
Pozor: brazde krila in podboja iz stanadarnega lesa
podboj zunaj prekrit z aluminijastim proﬁlom
68 mm + aplikacija starega lesa ca. 19 mm (skupna debelina ca. 87 mm)
68 mm + Alu-Proﬁl 14 mm (skupna debelina ca. 82 mm)
termoizolacijski TB90, talno tesnilo med krilom in pragom
brez, surova površina original starega lesa
enobarvna debeloslojna lazura po standardnih barvnih kartah
barvna skupina 1,2
od 1,0 W/(m2K); brez stekla, dimenzije 1100 x 2200 mm, les smreka

POZOR: Aplikacija iz starega lesa možna samo na zunanji strani vrat!
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