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Konštrukèné, statické a stovebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové
výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènos•ou Knauf. Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy
aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiava• všetky všeobecne dostupné pravidlá pre
výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vz•ahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve,
o vyhotovení vychádzajú z praxe, o preto nemôžu by• bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené.
Zmeny, dotlaè, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj èiastoèná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.
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Systém pre posuvné dvere Knauf Pocket Kit je navrhnutý pre montáž do
sadrokartónových prieèok s profilmi:

Štandardná sada Pocket Kit
je použite¾ná pre:

Osobité riešenia Pocket Kit pre:

• CW 75 mm
• CW 100 mm
• dvojvrstvové opláštenie

• SDK prieèky z CW profilu 75 mm
a CW profilu 100 mm
• šírka dverného krídla: 650 -950 mm
• výška dverného krídla až 2110 mm
• hrúbka dverného krídla: 40 mm
• váha dverného krídla: do 80 kg

• šírku priechodu až 1800 mm, výšku 2700 mm
• váha dverného krídla až 120 kg
• celosklenené posuvné dvere
• dvjokrídlové posuvné dvere
• tichý doraz -jednostranný/ obojstranný
• systém Push to open

Montáž je rýchla, efektívna, jednoduchá
a na rozdiel od tradièných puzdier pre
posuvné dvere, umožòuje montáž len
jedným èlovekom.

Rovnako pekné ako praktické
Èierna eloxovaná horná vodiaca lišta je diskrétna a poskytuje výbornú optiku aj pri otvorených
dverách, zároveò zabezpeèuje bezproblémový pohyb posuvných dverí v prieèke.
Jednoduchosĸa efektívnosĸ systému Pocket Kit oceníte najmä v dvoch typických situáciách: kuchyne
a kúpe¾ne, kde je najviac potrebný priestor.

Výhody
Ŷ Vytvára dodatoþný priestor
Ŷ VeĐká variabilita:
- šírky a opláštenia prieþok
- veĐkostí a typov dverí

Praktické balenie Pocket Kit

Ŷ Efektívna, rýchla

Jednotlivé diely
sú vyrobené z hliníka,
èo zaruèuje ich odolnos•

a jednoduchá montáž
Ŷ Bezúdržbová technológia
Ŷ Bezbariérová konštrukcia

voèi prachu a vlhkosti, nevyžadujú žiadnu údržbu. Nosné vozíky
s gu¾ôèkovými ložiskami zabezpeèujú
plynulý a tichý pohyb aj pri dlhodobom
používaní posuvných dverí.
Rozmery balenia 135 x 135 x 2220 mm
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Zámenou otváravých dverí za posuvné sa získa
priestor, ktorý neobmedzuje pri výbere bytového
zariadenia.
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