JŪSŲ KOMFORTO DALIS

PRIEŠGAISRINĖS DURYS “NINZ UNIVER EI230/60
Tvirtos ir patikimos priešgaisrinės durys “Ninz Univer” - optimalus
sprendimas privatiems namams, daugiabučiams, komerciniams,
pramoniniams ir visuomeninės paskirties pastatams. Šios durys
pasižymi stabilia konstrukcija, puikia išvaizda ir patikimumu.
Pagamintos iš cinkuotos plieninės skardos su izoliaciniu nedegios vatos
užpildu, durys garantuoja apsaugą nuo ugnies ir dūmų. Galite rinktis
vienvėres arba dvivėres reversines priešgaisrines duris, nedegias iki 30
ar 60 min, standartinių arba nestandartinių matmenų.

Priešgaisrinių durų parametrai ir privalumai

Priešgaisrinės durys NINZ turi CE ženklinimą bei atitinka normatyvas UNI 9723 ir 1634-1.

Vyriai su pritraukėju

Priešgaisrinė rankena

Priešgaisriniai langai

Nuimamas slenkstis

Montavimas, priežiūra, garantijos
Garantija priešgaisrinėms durims - 2 metai.
Montavimo darbams - 5 metai.

Standartinė durų spalva - RAL9002, tačiau taip
pat galima rinktis spalvą iš standartinių spalvų
be papildomo pabrangimo.

Pagal pageidavimus, galime pagaminti duris su
norimu paveikslu ant jų
(NINZ
DIGITAL DECOR).
Atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus, galite rinktis
vienvėres arba dvivėres, atsiveriančias 180o
kampu.

Vienvėrės
reversinės durys

JŪSŲ KOMFORTO DALIS

Dvivėrės
reversinės durys

El. paštas: info@idomus.lt

Vienvėrių durų EI230 varčios svoris 34 kg/m 2, vienvėrių durų EI260 - 36 kg/m2, dvivėrių EI260 - 35 kg/m2.
Papildomi priedai ir aksesuarai komplektuojami pagal poreikį (langai, hidrauliniai pritraukėjai, ventiliacinės
grotelės, tarpinės, rankenos, automatinės spynos ir kt.). Rėmo skardos storis - 1,5 mm, varčios - 0,8 mm.

Faks.: +370 37 308 907

Durys komplektuojamos kartu su 4 dalių rėmu, 2 (4) vyriais (viršutinis vyris su durų pritraukimo
mechanizmu), rėmo tvirtinimo elementais bei priešgaisrine nailonine rankena. Ilgaamžiai 200 000 varstymo
ciklų vyriai atitinka EN 1935 normatyvą bei turi pritraukėją. Minimalus sienos storis - 60mm. Patentuotas
durų užraktas yra paženklintas CE bei atitinka EN 12209 normatyvą.

Tel.: +370 37 308 900

Durų paviršius dažomas epoksidiniais poliesteriniais dažais 180 oC krosnyje. Dažų sluoksnis - 70
mikronų storio. Standartinė durų spalva yra RAL9002, tačiau pagal pageidavimą duris nudažysime Jūsų
pasirinkta RAL spalva, arba parinksime duris su jūsų norimu paveikslu.

www.idomus.lt

50 ir 60 mm durų storio varčia gaminama cinkuotos plieninės skardos su antikorozine apsauga. Durų
varčia užpildyta izoliaciniu nedegios akmens vatos užpildu. Durys pilnai cinkuotos, įskaitant ir “paslėptas”
furnitūros detales. Specializuotoje druskų-rūko laboratorijoje durys UNIVER sėkmingai išlaikė 500 valandų
antikorozinį testą.

