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3D SKRYTÉ ZÁVESY
NA BEZFALCOVÉ DVERE

KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBY TOK

Vážení zákazníci
Spoločnosť MP KOVANIA je firma so slovenským kapitálom založená v roku 2002. Od tohto obdobia pôsobí v oblasti dverných kovaní a doplnkov na celom
území Slovenskej republiky a od roku 2008 aj na území Českej republiky. Prevádzkuje veľkoobchodný a maloobchodný predaj so sieťou maloobchodných
partnerov na celom území SR a ČR. V tejto oblasti si dlhodobo buduje meno kvalitného a spoľahlivého partnera. Spoločnosť vo svojej činnosti vsádza
na stabilitu, spoľahlivosť v poskytovaní produktov a služieb, na kvalitnú a ochotnú predajnú i popredajnú starostlivosť.
Krona Koblenz patrí k lídrom na trhu so závesmi. Nastaviteľné pánty dverí od spoločnosti Koblenz sú patentované a certifikované na základe technológie
a kvality použitých materiálov a vďaka inováciám pri vytváraní výrobkov, ktoré ich robia spoľahlivými a technologicky dokonalými. Skryté závesy Krona
Koblenz sú vyrábané z materiálov ako vysokoodolná ocel, nerez, alebo zamak. Technológia skrytých závesov predpokladá, že sú úplne ukryté v dvernom
krídle a ráme. To umožňuje, aby odolali mechanickým zaťaženiam a konštrukcia má dostatočnú tuhosť. Možnosť nastavenia pántu v troch rovinách robí
skryté pánty nenahraditeľnými prvkami dverného kovania. Dvere vybavené skrytými závesmi sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti vlámaniu. Závesy majú
veľký uhol otvárania 180 stupňov sa môžu dvere otvárať na priľahlú stenu, čo má veľmi veľa výhod. Široká škála modelov rôznych veľkostí vám umožní
vybrať si produkt presne na mieru. Vysoká spoľahlivosť skrytých závesov umožňuje odolávať oveľa väčšej záťaži ako tradičné závesy.
Tím MP KOVANIA

Z Á M K Y , P Á N T Y , Z ÁV E S Y

Nastaviteľná montážna podložka

- nastavenie pomocou vymedzovacích podložiek (polmesiačikov)

BS

CP

ČIERNA MATNÁ (NO)

109

82

CHRÓM PERLA (CS)

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou
drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.

NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY
- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská, kompletné oceľové telo
- trojdimenzionálne nastavenie –
stranové +/- 1,5 mm
výškové +/- 1,5 mm excentricky
prítlak +/- 1
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť 60 kg (2 pánty)
- veľkosť 110 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 32 mm
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Pre obložkovú zárubňu je potrebné použiť montážnu podložku,
pre oceľovú a hliníkovú zárubňu montážnu kapsu.
Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

KZ - SKRYTÝ ZÁVES ATOMIKA - K8060
Cena za kus v € bez DPH

s DPH

záves CP

23,00

27,60

záves BS

24,00

28,80

nastaviteľná montážna podložka k závesu K8060

10,50

12,60

frézovacia šablóna pre montáž závesu K8060

54,00

64,80

425,00

510,00

Dima universal
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CP

CHRÓM PERLA (CS)

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou
drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.

NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY

Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

KZ - SKRYTÝ ZÁVES KUBICA - K6200
Cena za kus v € bez DPH

s DPH

záves K6200 CP

29,50

35,40

frézovacia šablóna pre montáž závesu K6200

54,00

64,80

425,00

510,00

Dima universal

- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská
- trojdimenzionálne nastavenie
stranové +3/- 2 mm,
výškové +/- 2,5 mm excentricky,
prítlak +/- 1,0 mm
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť: 45 kg (2 pánty), 60 kg (3/4 pánty)
- veľkosť 95 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 600/900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 32 mm
- certifikát UL a ULC
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Nastaviteľná montážna podložka

154

66

BS

CP

ČIERNA MATNÁ (NO)

CHRÓM PERLA (CS)

NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY
- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská
- trojdimenzionálne nastavenie
stranové +/- 3 mm,
výškové +/- 3 mm excentricky,
prítlak +/- 1,5 mm
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť: 60 kg (2 pánty)
- veľkosť 155 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 600/900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 25 mm
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- rýchle a presné nastavenie bez použitia
vymedzovacích polmesiačikov
-odstránenie problému s padajúcimi
polmesiačikmi
- nastavenie sa robí s imbusovým kľúčom
cez pánt prostredníctvom integrovaných
skrutiek v montážnej podložke

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou
drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.
Pre obložkovú zárubňu je potrebné použiť montážnu podložku,
pre oceľovú a hliníkovú zárubňu montážnu kapsu.
Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

KZ - SKRYTÝ ZÁVES KUBICA - K2460
Cena za kus v € bez DPH

s DPH

záves K2460 CP

30,70

36,84

záves K2460 BS

32,90

39,48

7,00

8,40

frézovacia šablóna pre montáž závesu K2460

107,50

129,00

Dima universal

425,00

510,00

nastaviteľná montážna podložka k závesu K2460
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Nastaviteľná montážna podložka

BS

CP

160

85

ČIERNA MATNÁ (NO)

- rýchle a presné nastavenie bez použitia
vymedzovacích polmesiačikov
- odstránenie problému s padajúcimi
polmesiačikmi
- nastavenie sa robí s imbusovým kľúčom
cez pánt prostredníctvom integrovaných
skrutiek v montážnej podložke

CHRÓM PERLA (CS)

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou
drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.
Pre obložkovú zárubňu je potrebné použiť montážnu podložku,
pre oceľovú a hliníkovú zárubňu montážnu kapsu.

NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY

Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

KZ - SKRYTÝ ZÁVES KUBICA - K5080
Cena za kus v € bez DPH

s DPH

záves K5080 CP

40,00

48,00

záves K5080 BS

48,00

57,60

nastaviteľná montážna podložka k závesu K5080

frézovacia šablóna pre montáž závesu K5080
Dima universal

8,00

9,60

54,00

64,80

425,00

510,00

- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská
- trojdimenzionálne nastavenie
stranové +/- 3 mm,
výškové +/- 3 mm excentricky,
prítlak +/- 1 mm
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť: 80 kg (2 pánty)
- veľkosť 160 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 600/900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 25 mm
- certifikát UL a ULC
7

Z Á M K Y , P Á N T Y , Z ÁV E S Y

Šablóna ku pántu KZ - K2460 (2 časti v balení)

Šablóna ku pántu KZ - K5080

Šablóna ku pántu KZ - K6200

Dima universal

Šablóna ku pántu KZ - K8060

KZ - ŠABLÓNA DIMA UNIVERSAL
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Cena za kus v € bez DPH

s DPH

Dima universal

425,00

510,00

frézovacia šablóna pre montáž závesu K2460

107,50

129,00

frézovacia šablóna pre montáž závesu K5080

54,00

64,80

frézovacia šablóna pre montáž závesu K6200

54,00

64,80

frézovacia šablóna pre montáž závesu K8060

54,00

64,80
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MP KOVANIA | Bojnická 10
831 04 Bratislava
+421 2 444 555 85
mp@mp-kovania.sk
www.mp-kovania.sk
www.mp-kovania.sk/katalogy

