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Technické parametre

bezpečnostných dverí HISEC
• Celooceľové bezpečnostné dvere v prevedení ľavo a pravo otváravé
• Špeciálna zárubňa z ocele, hrúbka zárubne 100 mm a 170 mm
• Krídlo bezpečnostných dverí Hisec je zhotovené z kvalitnej oceľovej platne
• Krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu - minerálnu vlnu
• 4ks nastavitelných závesov schovaných do zárubne zabezpečené
proti vypáčeniu (Klasik)
• 3ks nastaviteľných priznaných závesov na ráme dverí (Trend, Elegante)
• 2ks samostatné cylindrické zámky - spolu tvoria 15-bodový uzamykací systém
• Nerezová guľa, alebo kľučka (na vonkajšej strane podsvietená len kľučka)
• 5 ks kľúčov
• Vnútorné uzamykanie bez kľúča – denný zámok
• Priezorník (Kukátko)
• Zabudovaný zvonček

Bezpečnosť
pre váš domov

• Celoobvodové tesnenie
• Prah vo farbe dverí

F.

• Rozmery 950 x 2050 mm, 890 x 2020 mm, 883 x 2000 mm, 983 x 2000 mm
• Bezpečnostná trieda RC1 a RC2
G.

• Vzduchová nepriezvučnosť 34db

A. Panoramatický priezorník

Váš HISEC predajca

B. Horný zámok
C. 15 bodový uzamykací systém

Vy rozhodnete,
kto vstúpi do vášho domova !

D. Vnútorný uzamykanie bez kľúča
– denný zámok
E. Nerezová kľučka
– na vonkajšej strane podsvietená
F. 3 pánty nastaviteľné a zabezpečené proti vpáčeniu (Trend/Elegante)
4 pánty schované do zárubne (Klasik)
G. Prah vo farbe dverí
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Overené bezpečnostné vchodové dvere HiSec do bytov.
2 samostatné cylindrické zámky, ktoré tvoria spolu 15
bodový uzamykací systém, perfektne OCHRÁNIA VÁŠ
DOMOV pred neželanou návštevou.

Dvere Elegante

Ich vzhľad je úplne novodobý, minimalistický. V ponuke máme štyri
farebné prevedenia. Je výborným ochrancom Vášho domova, ak
uprednostňujete moderný štýl.

Novinka

V ponuke bezpečnostné dvere už aj
s fóliou, ktorá je špeciálne povrchovo
upravená.
Vyberte si Vám vyhovujúcu farbu

Antrazit

Tmavý dub

Dub svetlý

Dub šedý

Elegante textúrovaná

Cenová ponuka

Dvere Trend

Mahagón

Zlatý dub

Ich vzhľad je oveľa modernejší, minimalistický, dokonale zapadne do moderných
bytov, ale vďaka svojej jednoduchosti krásne ladí aj s klasickým štýlom bytov.
Na výber máte 4 farebné prevedenia.

Orech

Biela

Dvere Klasik

Krémová biela

Mahagón

Výzor týchto dverí už našepkáva aj ich názov, dvere Klasik majú stály klasický
výzor, ktorý výborne ladí v každom domove. Vďaka ukrytým pántom je viac
elegantný. Na výber máte 4 farebné prevedenia.

Orech

Zlatý dub

www.hisec.sk

Klasik

Trend

Elegante

Bezpečnostná trieda

RC1

RC2

RC2

Vzduchová nepriezvučnosť

34db

34db

34db

Hrúbka krídla

70 mm

70 mm

70 mm

Počet uzamykacích bodov

15

15

15

Prídavný zámok

áno

áno

áno

Priechodnosť

750 a 810 mm

750/800/810/900 mm

800 mm

