
Uva�ujete o rekonstrukci koupelny?

Vypadá Vaše koupelna takto?

Narušují Vám revizní dvíøka interiér?

Špatnì se otvírají, nepasují, rezivìjí?

Myslíte si, �e se s tím nedá nic dìlat?

"NEVIDITELNÁ" REVIZNÍ DVÍØKA"NEVIDITELNÁ" REVIZNÍ DVÍØKA
POD OBKLADYPOD OBKLADY

pro Váš dokonalý interiérpro Váš dokonalý interiér

objednávka a informace na: nebo na tel.:www.allegro-praha.cz 602 577 398

nenarušují interiér,
stìna dokonale celistvá

snadné a neviditelné
otvírání na tlaèný zámek

základní rozmìry
dvíøek trvale skladem

výroba atypických
rozmìrù do 1-2 dnù

velmi snadná montá�

Vaše koupelna, WC i jiné prostory mohou být i s revizními dvíøky krásné
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"NEVIDITELNÁ" REVIZNÍ DVÍØKA
POD OBKLADY

Technický popis:

� rám dvíøek i zárubnì jsou svaøeny z hliníkových profilù "L" 30/15/2 mm.

� výplò dvíøek tvoøí sádrokartonová deska RBI vhodná i do prostoru s vyšší
vzdušnou vlhkostí tlouš�ky 12,5 mm (u dvojitého opláštìní 25 mm),
pøišroubovaná do hliníkového rámu šrouby Rigips 221/3,5 x 25 mm (35 mm)

� køídlo dvíøek je ulo�eno v zárubni pomocí dvou hliníkových nýtù. V zavøené
poloze je køídlo dr�eno dvouèinným automatickým tlaèným zámkem - první
stlaèení uvolní a druhé stlaèení zamkne køídlo dvíøek.

Rozmìrové varianty:

Na zakázku lze vyrobit dvíøka ve ètvercovém èi obdélníkovém tvaru:

� jednoduché opláštìní - jednokøídlé: max 700 x 700 mm (popø. 0,49 m2)
- dvoukøídlé: max 1 200 x 1 200 mm

� dvojité opláštìní - jednokøídlé: max 600 x 600 mm (popø. 0,36 m2)
- dvoukøídlé: max 1 200 x 1 200 mm

Pokyny pro montá�:
� sádrokartonáø oznaèí nákresem na sádrokartonové stìnì místo revizního otvoru,

otvor nevyøezává, doèká souèinnosti obkladaèe

� obkladaè zahájí svou práci dle svých zvyklostí (nejèastìji v pravém èi levém
horním rohu místnosti)

� obkladaè vynechá v okolí otvoru dostateènì velký prostor (cca jednu øadu a
jeden sloupec obkladù v okolí pøedkresleného otvoru), rozmìøí s pomocí vodováhy
pøesnou polohu tohoto otvoru s ohledem na rozmìr revizních dvíøek a shodné
spáry na stìnì a dvíøkách

� poté nejprve oblo�í obkladaè revizní dvíøka obklady z dùvodu pøesného zasazení
do stìny a sladìní spár stìny a dvíøek

� sádrokartonáø (popø. i šikovný obkladaè) vyøízne urèený otvor s vùlí (na ka�dou
stranu cca 0,4 cm) z dùvodu lepší manipulace s dvíøky pro sladìní spáry na stìnì
a dvíøkách

� po pøesném usazení dvíøek do vyøíznutého otvoru je pøišroubujeme pøes
sádrokarton do hliníkového rámu dvíøek pomocí šroubù 221/3,5 x 25 mm (35 mm)

� šrouby a vzniklé spáry zatmelíme a pøebrousíme

� dále obkladaè pokraèuje dle svých zvyklostí i v okolí revizních dvíøek a dále

� ve finální fázi se pøespáruje té� plocha obkladù na revizních dvíøkách s vyjímkou
spáry nutné pro zachování funkènosti dvíøek (pro jejich otvírání)
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prodej sádrokartonu
montá� sádrokartonových konstrukcí
pronájem pojízdného lešení
výroba profilù a revizních dvíøek
kompletní poradenství - vnitøní stavby

Butovická 22. 158 00 Praha 5
tel.: 251 613 120
fax: 251 613 121
e-mail: allegro@allegro-praha.cz
www.allegro-praha.cz
technický a zákaznický servis: 602 577 398

Sádrokartonové systémy
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Váš prodejce:


