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Revizní dvířka

Revizní dvířka
Hliníková konstrukce,sádrokartonová výplň

Hliníková konstrukce,sádrokartonová výplň

použití: sádrokartonové stěny a stropy

použití: sádrokartonové stěny
pod obklad

základní rozměrová řada pro tloušťky SDK desek (12,5 15 a 25

a
b

200
200

300
300

400
400

500
500

600
600

mm
mm

Tyto revizní dvířka pod obklad jsou určena do stěnových
sádrokartonových systémů, v místnostech ve kterých plánujeme obložení
stěn obklady.
Můžete si vybrat ze 2 variant
a) skrytá dvířka (nejčastější použití)
b) viditelný rám (zvláštní požadavek, rám možno nabarvit)
Tyto dvířka se vyrábí pouze na objednávku z důvodu velké variability
obkladů. Možno objednat pro všechny tloušťky SDK stěn.

Všechny ostatní rozměry vyrábíme na zakázku a je nutné je konzultovat s výrobcem

Popis:

Revizní dvířka jsou určena do stropních nebo stěnových sádrokartonových systémů.
Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a standardně jako výplň se montuje
sádrokartonová deska. Na dvířka jsou montovány kvalitní tlačné zámky, které při mírném tlaku
dvířka otevírají nebo zavírají. Všechna vyrobená dvířka podrobíme zkoušce, tak aby jste dostali
kvalitní a funkční výrobek.

Přednosti systému:

* Variabilita
* Designové řešení
* Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových
sádrokartonových konstrukcí
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků
* Možnost objednat atypické rozměry dle
již připravených stavebních otvorů
* Výplň křídla možné přizpůsobit požadavkům
staveb (aquapanel, OSB deska, děrovaný
sádrokarton atd.)
* nekonečná rozměrová řada
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Použití systémů:

* servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům,
elektroměrům a dalším měřícím zařízením
* servisní přístup ke klimatizacím
* vstupy do podhledů a půdních prostor
* bytová jádra - wc a koupelny, skrytý přístup ke
stoupačkám
* revizní přístup k uzávěrům vody, plynu a dalším
armaturám
* a mnohé další využití

Popis:

Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a standardně jako výplň se montuje sádrokartonová
deska. Na dvířka jsou montovány kvalitní tlačné zámky, které při mírném tlaku dvířka otevírají nebo zavírají.
Všechna vyrobená dvířka podrobíme zkoušce, tak aby jste dostali kvalitní a funkční výrobek.

Přednost systému:

* Revizní dvířka jsou schované pod obkladem
a nenarušují vzhled daného prostoru
* Funkční i designové řešení
* Velmi jednoduchá montáž dvířek
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých
zámků
* Krátká dodací lhůta

Použití systémů:

Nejčastějším využitím revizních dvířek pod obklad
jsou koupelny a záchody. Velmi často se tato revizní
dvířka používají při rekonstrukcích bytových jader
v panelových domech. Ale jejich použití je daleko
širší, jelikož jsou konstrukčně řešena tak, že místo
dlaždic může být použit i jiný dekorační materiál, dle
požadavků zákazníka

www.revizni-dvirka.eu
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Revizní dvířka

Revizní dvířka

Hliníková konstrukce,sádrokartonová výplň

Hliníková konstrukce,sádrokartonová výplň

Použití: do všech zděných nebo
betoových konstrukcí
,,pod obklad”

Použití: do všech zděných nebo
betonových konstrukcí
40 mm

Tyto revizní dvířka pod obklad jsou určena do zděných nebo betonových
konstrukcí v místnostech ve kterých plánujeme obložení stěn obklady.
Můžete si vybrat ze 2 variant
a) skrytá dvířka (nejčastější použití)
b) viditelný rám (zvláštní požadavek, rám možno nabarvit)
Tyto dvířka se vyrábí pouze na objednávku z důvodu velké variability
obkladů.

Popis:

Revizní dvířka jsou určena do zděných či betonových konstrukcí.
Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a standardně jako výplň
se montuje sádrokartonová deska. Na dvířka jsou montovány kvalitní tlačné
zámky, které při mírném tlaku dvířka otevírají nebo zavírají.
Všechna vyrobená dvířka podrobíme zkoušce, tak aby jste dostali kvalitní
a funkční výrobek.

* na přání možno i 30 mm

Popis:
Přednosti systému:

* Variabilita
* Designové řešení
* Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových
zděných konstrukcí
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků
* Možnost objednat atypické rozměry dle
již připravených stavebních otvorů
* Výplň křídla možné přizpůsobit požadavkům
staveb (aquapanel, OSB deska, děrovaný
sádrokarton atd.)
* nekonečná rozměrová řada
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Použití systémů:

* servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům,
elektroměrům a dalším měřícím zařízením
* servisní přístup ke klimatizacím
* vstupy do podhledů a půdních prostor
* bytová jádra - wc a koupelny, skrytý přístup ke
stoupačkám
* revizní přístup k uzávěrům vody, plynu a dalším
armaturám
* a mnohé další využití

Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a standardně jako výplň se montuje sádrokartonová
deska. Na dvířka jsou montovány kvalitní stlačné zámky, které při mírném tlaku dvířka otevírají nebo zavírají.
Všechna vyrobená dvířka podrobíme zkoušce, tak aby jste dostali kvalitní a funkční výrobek.

Přednost systému:

* Revizní dvířka jsou schované pod obkladem
a nenarušují vzhled daného prostoru
* Funkční i designové řešení
* Velmi jednoduchá montáž dvířek
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých
zámků
* Krátká dodací lhůta

Použití systémů:

Nejčastějším využitím revizních dvířek pod obklad
jsou koupelny a záchody. Velmi často se tato revizní
dvířka používají při rekonstrukcích bytových jader
v panelových domech. Ale jejich použití je daleko
širší, jelikož jsou konstrukčně řešena tak, že místo
dlaždic může být použit i jiný dekorační materiál, dle
požadavků zákazníka
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Protipožární revizní dvířka

Protipožární revizní dvířka

Hliníková konstrukce,sádrokartonová výplň

Hliníková konstrukce,sádrokartonová výplň

Použití: sádrokartonové stěny, příčky,
šachtové stěny
EI45 - EI90

Použití: zděné nebo betonové konstrukce,
šachtové stěny
EI45 - EI90

základní rozměrová řada pro tloušťky SDK desek (25 mm)

a
b

200
200

300
300

400
400

500
500

600
600

mm
mm

Popis:

Revizní dvířka jsou určena do zděných či betonových konstrukcí.
Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a jako výplň je
použité dvojité opláštění sádrokartonových GKF desek.
Požární odolnost dvířek je EI45 (a <-> b). Na křídle dvířek je nalepeno
vysoce kvalitní protipožární těsnění.
Dvířka jsou testována do rozměru 600 x 800 mm.

Všechny ostatní rozměry vyrábíme na zakázku a je nutné je konzultovat s výrobcem

Popis:

Revizní dvířka jsou určena do stěnových sádrokartonových systémů s dvojitým opláštěním GKF. Požární
odolnost dvířek je EI45 (a <-> b). Na křídle dvířek je nalepeno vysoce kvalitní protipožární těsnění.
Dvířka jsou testována do rozměru 600 x 800 mm.

Přednosti systému:
Přednosti systému:

* Variabilita
* Designové řešení
* Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových
sádrokartonových konstrukcí
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků
* Možnost objednat atypické rozměry dle
již připravených stavebních otvorů
* nekonečná rozměrová řada

Použití systémů:

* servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům,
elektroměrům a dalším měřícím zařízením
* servisní přístup ke klimatizacím
* bytová jádra - wc a koupelny, skrytý přístup ke
stoupačkám
* revizní přístup k uzávěrům vody, plynu a dalším
armaturám
* a mnohé další využití

* Variabilita
* Designové řešení
* Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových
sádrokartonových konstrukcí
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků
* Možnost objednat atypické rozměry dle
již připravených stavebních otvorů
* nekonečná rozměrová řada

Použití systémů:

* servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům,
elektroměrům a dalším měřícím zařízením
* servisní přístup ke klimatizacím
* bytová jádra - wc a koupelny, skrytý přístup ke
stoupačkám
* revizní přístup k uzávěrům vody, plynu a dalším
armaturám
* a mnohé další využití

Tip: pro montáž doporučujeme použít montážní a protipožární set (katalogový list: příslušenství)
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Revizní dvířka
dvířka
Revizní

Revizní dvířka

Příslušenství
Montážní návod:

Montážní
návod:
Hliníková konstrukce,aquapanelová
deska
Tento návod je určen pro ,, fasádní dvířka “
Použití:
fasádní
Fasádní dvířka Vám nenaruší estetický
vzhledpro
vaší fasády.
Jsousystémy
vyrobeny tak, aby jste
mohli docílit stejného odstínu barvy a struktury jako Vaše fasáda.

1)

2)

tento návod je pro dvířka určená pod keramické obklady		
Přehled zámků do revizních dvířek
Dvířka určená pod keramické obklady Vám neruší estetický pohled na stěny. Je nutné si uvědomit, že
křídlo dvířek je vyrobeno dle velikosti Vaší obkladačky nebo jejich násobků . Spárou mezi vnitřním a vnějším
rámem dvířek po obložení bude procházet spára mezi obklady. Není nutné keramické obklady jakkoliv
zkracovat nebo upravovat.				

2)

1)
zámek čtyřhran
s klíčem 6 mm

3)
nábytkový zámek

tlačný zámek

Popis:

Revizní dvířka jsou určena pro použití ve fasádách.
Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a standardně jako
výplň se montuje aquapanelová deska. Na dvířka jsou montovány kvalitní
tlačné zámky, které při mírném tlaku dvířka otevírají nebo zavírají.
Konstrukce revizních dvířek je přizpůsobena pro natažení fasádní omítky,
aby konečný vzhled dvířek byl shodný s okolní fasádou.

4)

podmazat
fasádním
Přednosti
systému:
tmelem

* Variabilita
* Designové řešení
* Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových
zděných konstrukcí i fasádních polystyrenů.
* Snadné otvírání dvířek pomocí skrytých zámků
* Možnost objednat atypické rozměry dle
již připravených stavebních otvorů
* nekonečná rozměrová řada

2 mm spára mezi obklady

5)
revizní dvířka s nábytkovým zámkem

Použití systémů:

* servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům,
elektroměrům a dalším měřícím zařízením
* servisní přístup ke klimatizacím
* vstupy do podhledů a půdních prostor
* revizní přístup k uzávěrům vody, plynu a dalším
armaturám
* a mnohé další využití

vnější rám
3 mm

Montážní a protipožární příslušenství
vnitřní rám (křídlo)

4)

5)

Osazení dvířek do polystyrenu:
1) Na rám přišroubujte dodané závěsy samovrtnými šrouby, tak aby šrouby nezasahovali do křídla dvířek
2) Závěsy je možné vytvarovat dle potřeby a je nutné je přikotvit ke stěně
(např. natloukacími hmoždinkami)
3) Vyrovnejte dvířka do roviny s fasádou
4) Závěsy a spodní rám dvířek je nutné z hlediska stability podmazat fasádním tmelem
5) Po zatvrdnutí tmelu rám dvířek můžete dopěnit PUR pěnou
Osazení dvířek do zdiva:
1) Venkovní rám dvířek můžete rovnou kotvit do zdiva a spáru mezi venkovním rámem dvířek a zdivem
vyplnit maltou, tmelem, nebo PUR pěnou

okenní šrouby
(použití pro dvířka do zdiva)

dřevěné klínky

1) Rozvrhněte spárořez a obložte všechny obkladačky mimo těch, které se dotýkají vlastních dvířek.
2) Pomocí vodováhy dokreslete spáry tak, aby jste “viděli” budoucí umístění dvířek.
3) Namontujte dvířka do spárořezu. 			
Dvířka Vám po usazení budou tvořit kompaktní plochu se stávající stěnou.
4) Obložte zbývající obklady.		
5) Detail usazení dvířek.
tip: pro spáry mezi obklady kolem 1 mm je nutné ubrousit hranu
obkladu u pantu (viz. obrázek) 				

montážní a protipožární set
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Revizní dvířka

Revizní dvířka
Příslušenství

Montážní návod:
Tento návod je určen pro ,, fasádní dvířka “

Přehled zámků do revizních dvířek

Fasádní dvířka Vám nenaruší estetický vzhled vaší fasády. Jsou vyrobeny tak, aby jste
mohli docílit stejného odstínu barvy a struktury jako Vaše fasáda.

1)

2)
zámek čtyřhran
s klíčem 6 mm

4)

nábytkový zámek

tlačný zámek

5)
revizní dvířka s nábytkovým zámkem

podmazat
fasádním
tmelem

Montážní a protipožární příslušenství

Osazení dvířek do polystyrenu:
1) Na rám přišroubujte dodané závěsy samovrtnými šrouby, tak aby šrouby nezasahovali do křídla dvířek
2) Závěsy je možné vytvarovat dle potřeby a je nutné je přikotvit ke stěně
(např. natloukacími hmoždinkami)
3) Vyrovnejte dvířka do roviny s fasádou
4) Závěsy a spodní rám dvířek je nutné z hlediska stability podmazat fasádním tmelem
5) Po zatvrdnutí tmelu rám dvířek můžete dopěnit PUR pěnou

okenní šrouby
(použití pro dvířka do zdiva)

dřevěné klínky

protipožární akrylový tmel

Osazení dvířek do zdiva:
1) Venkovní rám dvířek můžete rovnou kotvit do zdiva a spáru mezi venkovním rámem dvířek a zdivem
vyplnit maltou, tmelem, nebo PUR pěnou
montážní a protipožární set
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