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Panikové kovania sa používajú na núdzové a únikové východy, slúžiace k zaisteniu možnosti úniku z budov aj za vzniknutej paniky
ľudí. Panikové kovania umožňujú otvorenie dverí zatlačením na držadlo a to aj telom, pri natlačení tiel pri vzniknutej panike a to i v
prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté.
Horizontálny a vertikálny panikový uzáver montovaný povrchovo na krídlo dverí, bez potreby použitia zadlabávacieho zámku.
Vhodné je pre použitie na kovové, plastové aj drevené dvere. Modulárny systém umožňuje vytvorenie 1-2-3 uzamykacích bodov.
Kovanie je univerzálne pre pravé aj ľavé dvere. Nutné je použitie zatváračov. Je vhodné aj na protipožiarne dvere.

Maloobchodný cenník, panikové kovania pákové
Sada č. 1 - pre jednokr. dvere, jednobodové, do
900 mm / 2 500 mm

Sada č. 4 - pre dvojkr. dvere, trojbodové, do
rozmerov krídla 900 mm / 2 500 mm

1 ks - vnút. kovanie základné
1 ks - horizont. držadlo

2 ks - vnút. kovanie základné
2 ks - horizont. držadlo
1 ks - vrchná a spod. západka
1 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb., čierna
Panikové kovanie

Farby: biela, strieb., čierna
Panikové kovanie
bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

136,40

163,68

416,10

499,32

Sada č. 2 - pre jednokr. dvere, dvojbodové, do
900 mm / 2 500 mm

Sada č. 5 - pre dvojkr. dvere, štvorbodové, do
rozmerov krídla 900 mm / 2 500 mm

1 ks - vnút. kovanie základné
1 ks - horizont. držadlo
1 ks - vrchná a spod. západka
1 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb., čierna
Panikové kovanie
bez DPH

s DPH

280,70

336,84

2 ks - vnút. kovanie základné
2 ks - horizont. držadlo
2 ks - vrchná a spod. západka
2 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb., čierna
Panikové kovanie
bez DPH

s DPH

561,50

673,80

Sada č. 3 - pre jednokr. dvere, trojbodové, do
900 mm / 2 500 mm
1 ks - vnút. kovanie základné
1 ks - horizont. držadlo
1 ks - vrchná a spod. západka
1 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb., čierna
Panikové kovanie
bez DPH

s DPH

280,70

336,84

Príplatky
bez DPH

šírka nad 900, do 1200mm
šírka do 1500 mm
kľučka, vložka, uzamykanie
uzam. kovanie, vložka, úchyt

3,12

10,00

12,00

77,40

92,88

62,90

75,48

V cene nie je vonkajšie kovanie (kľučka, uzamykanie).
Väčšie rozmery dopytujte.
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s DPH

2,60
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Maloobchodný cenník, panikové kovania tlačné
Sada č. 1 - pre jednokr. dvere, jednobodové, do
900 mm / 2 500 mm

SBLOCK
Sada č. 4 - pre dvojkr. dvere, trojbodové, do
rozmerov krídla 900 mm / 2 500 mm

1 ks - vnút. kovanie základné

2 ks - vnút. kovanie základné

Farby: biela, strieb.
Panikové kovanie

1 ks - vrchná a spod. západka
1 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb.
Panikové kovanie

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

214,90

257,88

577,70

693,24

Sada č. 2 - pre jednokr. dvere, dvojbodové, do
900 mm / 2 500 mm

Sada č. 5 - pre dvojkr. dvere, štvorbodové, do
rozmerov krídla 900 mm / 2 500 mm

1 ks - vnút. kovanie základné

2 ks - vnút. kovanie základné

1 ks - vrchná a spod. západka
1 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb.
Panikové kovanie

2 ks - vrchná a spod. západka
2 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb.,
Panikové kovanie

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

362,80

435,36

725,60

870,72

Sada č. 3 - pre jednokr. dvere, trojbodové, do
900 mm / 2 500 mm
1 ks - vnút. kovanie základné
1 ks - vrchná a spod. západka
1 ks vert. tiahlo
Farby: biela, strieb.
Panikové kovanie
bez DPH

s DPH

362,80

435,36

Príplatky

kľučka, vložka, uzamykanie
uzam. kovanie, vložka, úchyt

bez DPH

s DPH

0,00

0,00

0,00

0,00

77,40

92,88

62,90

75,48

V cene je kovanie do max. šírky 900 mm, max. výšky 2500 mm, v
cene nie je vonkajšie kovanie (kľučka, uzamykanie)
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