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ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ
Klima l. (a) – Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.
Klima Il. (b) – Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy
			
z temperovaných chodeb a schodišť).
Klima IIl. (c) – Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.)
			
do prostorů vytápěných.
KLIMA I. (a)
vnější prostor

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Veškeré dveře z naší nabídky SAPELI.

Veškeré zárubně z naší nabídky SAPELI.

bez příplatku
DVEŘE

bez příplatku
ZÁRUBNĚ

Dveře označené pikrogramem

Pouze otočné provedení obložkové nebo rámové
zárubně dýhované nebo CPL.

cena dveřního křídla + příplatek 1250 Kč
DVEŘE

cena obložkové zárubně + příplatek 100 Kč
ZÁRUBNĚ

vnitřní prostor

cena
KLIMA II. (b)
vnější prostor

vnitřní prostor

cena
KLIMA III. (c)
vnější prostor

vnitřní prostor
Obložková ani rámová zárubeň NELZE.
Dveře označené piktogramem
Pozn.: lze osadit pouze do kovové zárubně.

cena

cena dveřního křídla + příplatek 1500 Kč

x

Dveře klima II. a III. lze dodat i v protipožárním provedení EI 30 DP3 s příplatkem + 2500 Kč k ceně dveří. Pozn.: zárubeň ke klima dveřím je osazena třemi závěsy.
Dveře klima II. a III. nelze dodat ve fólii v Sapelitu.
Dveře klima III. nelze v provedení bílá na pór.
jednokřídlé

dvoukřídlé

max šířka (mm)

max výška (mm)

max šířka (mm)

max výška (mm)

1100

2200

2250

2200

Tabulka je uvedena v objednacích rozměrech dveří s polodrážkou, tzn. skutečné vnější rozměry křídel jsou na šířku větší o 50 mm a na výšku o 15 mm.

Tabulka pro rychlou orientaci
Vlastnost
klima 2
klima 3

polodrážkové
jednokřídlé dvoukřídlé
A
A
A
A

bezpolodrážkové
jednokřídlé dvoukřídlé
A
A
A
A

dvoupolodrážkové**
jednokřídlé dvoukřídlé
A
A

plné
A
A

dveře*
prosklené

zárubeň*
dřevěná
kovová
A
A
A

* detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní
** pouze v kombinaci se zvukovou izolací 43 dB

dveře polodrážkové
27/32/37 dB

dveře bezpolodrážkové
27/32 dB

12 15

dveře s dvojitou polodrážkou
do dřevěné zárubně
43 dB
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17,5
25
25

68

25

68

25

17,5

PROVEDENÍ DVEŘÍ:

Tloušťka dveří:
polodrážkové a bezpolodrážkové – 40 mm
(shodná jako u interiérových dveří)
dvoupolodrážkové – 68 mm

15 15

dveře s dvojitou polodrážkou
do kovové zárubně
43 dB

E | KLIMA DVEŘE | 3

2015 © SAPELI

SAPELI nabízí dveře do bytů, rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, sociálních a
zdravotnických zařízení. Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny.
Aby výrobky SAPELI dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací,
doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií.
Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.
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