Revizní dvířka Promat®, typ SP
EI 15 až 90, EW 30 až 90 (i kouřotěsná)
Popis výrobku
Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná k vestavbě
do masivních stěn. Montážní postup viz zvláštní
katalogový list.Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou
připravena k vestavbě bez dalších úprav.
Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná k
vestavbě svislých i vodorovných, masivních i lehkých
stavebních konstrukcí i při působení ohně zdola
popř. shora i zdola. Revizní dvířka Promat®, typ SP,
připravená k zamontování, jsou dodávána s příslušným
čtyřhranným klíčem.
Požadavek
Stavební dílce, do nichž jsou dvířka osazována,
musí vykazovat minimálně stejnou hodnotu požární
odolnosti jako revizní dvířka Promat®, typ SP.
Provedení
Klasiﬁkace požární odolnosti: EW 30 až 90, EI 15 až 90.
Všechna provedení revizních dvířek Promat®, typ SP
lze i jako kouřotěsné.
Balení standardně obsahuje toto příslušenství:
• šrouby a příchytky
• PROMASEAL®-A
• vruty do SDK
• ostatní na vyžádání (viz str. 40)
Tabulka
Pro ilustraci uvádíme typové rozměry revizních dvířek
jednokřídlých, typ SP, ve vybraných dodávaných
požárních odolnostech. Pro ostatní rozměry a hodnoty
požární odolnosti - ceny na vyžádání.
Stavební rozměr
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Ceny dvoukřídlých dvířek na vyžádání - používají se v případě, kdy jsou požadována dvířka o rozměru větším než
800 x 1600 mm, tj. max. rozměr jednokřídlých dvířek pro osazení do stěn.
K ceně nezapomeňte kalkulovat tmely, s nimiž byla tato revizní dvířka Promat® odzkoušena. Nabízíme tmel
PROMASEAL®-A (str. 31), práškový tmel Promat® (str. 15) nebo tmel PROMATMEL® (str. 14).

Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro
materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms).
V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu.
Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce
popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není
zahrnuta do výše uvedených cen.
Platnost od 1. 1. 2015

Dvířka

Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo
ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto
k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na
zpětné zaslání zapůjčených obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na
straně 48.
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