Technické informace
Zárubeň AKTIVE GLASS je určena:
pro celoskleněné dveře se sklem o tloušťce 10 mm

•

•
•
•

do SDK i zděné příčky

k zabudování do hrubého stavebního otvoru
pro dokončenou tloušťku příčky 100 mm a vyšší

Zárubeň je standardně opatřena dvěma panty (pro výšku dveří do 2199 mm). Pro dveře vyšší
hmotnosti se používají 3 panty a více.
K zárubni se dodává v případě požadavku v objednávce magnetický protiplech Tectus KC50,
který společně s okrasným nerezovým protikusem KC50/G instalovaným na dveřním křídle
slouží k udržení dveří v zavřené poloze.

Čistý průchod
zárubně

Celkový rozměr
zárubně včetně kotev

Atypické
rozměry

Jednokřídlé

Jednokřídlé

Jednokřídlé

D= 606 - 1006 mm

E= 687 - 1087 mm
J= 2800 mm

J= 1970, 2100 mm

H= 2008, 2138 mm

Rozměr D je stupňován po 100 mm. Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické
rozměry od 1975 až do 2800 mm. Zárubeň je určena na dokončenou tloušťku příčky 100
mm vyšší.
Stavební otvor:
•
•

Zeď: E+20, H+10

SDK: E x H s možností pohybu rastru z UA profilů - doražní profilů k zárubni

Stavební otvor je nutné opatřit překladem, zárubeň není schopná nést zatížení.

SDK jednoduché opláštění

SDK dvojité opláštění

Zděná příčka

pravá zárubeň

levá zárubeň

Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE GLASS, výška 1970 mm
čistý průchod
po osazení
zárubně
(D x L)

celkové
rozměry otočné
zárubně
(E x H*)

standardní rozměry
otočného křídla
(C x L)

doporučené rozměry
hrubého stavebního
otvoru

606 x 1970

687 x 2008

622 x 1972

700 x 2018

706 x 1970

787 x 2008

722 x 1972

800 x 2018

806 x 1970

887 x 2008

822 x 1972

900 x 2018

906 x 1970

987 x 2008

922 x 1972

1000 x 2018

1006 x 1970

1087 x 2008

1022 x 1972

1100 x 2018

tloušťka
dveřního
křídla

10

Výpočet rozměrů dveří pro AKTIVE GLASS, výška 2100 mm
čistý průchod
po osazení
zárubně
(D x L)

celkové
rozměry otočné
zárubně
(E x H*)

standardní rozměry
otočného křídla
(C x L)

doporučené rozměry
hrubého stavebního
otvoru

606 x 2100

687 x 2138

622 x 2102

700 x 2148

706 x 2100

787 x 2138

722 x 2102

800 x 2148

806 x 2100

887 x 2138

822 x 2102

900 x 2148

906 x 2100

987 x 2138

922 x 2102

1000 x 2148

1006 x 2100

1087 x 2138

1022 x 2102

1100 x 2148

tloušťka
dveřního
křídla

pohledová lícující strana

Rozměrová tabulka zárubní AKTIVE GLASS pro skleněné dveře
* Vnější rozměr zárubně včetně L kotev
Mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je
8 mm.
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