
TECHNICKÉ ÚDAJE DVEŘÍ STAVO-PLAST

PLASTOVÉ DVEŘE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje plastových dveří systému 
STAVO-PLAST
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Dveře z profilů Inoutic Prestige vykazují nejlepší tepelně technické vlastnosti a splňují požadavky normy ČSN 730540-2 
Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.
    
                   Součinitel prostupu tepla: Ud = 0,95 - 1,3 W/m²K včetně ocelové výztuhy
                                                             Uf = 1,3 W/m2K
           
                   Zvuková izolace: Třída vzduchové neprůzvučnosti od 32 dB - 42 dB podle typu zabudovaného skla.

Zdvižně posuvné dveře řady Inoutic Prestige

Zdvižně posuvné dveře jsou prvkem, který splní i vaše nejnáročnější požadavky na prosvětlení prostor. Tyto posuvné 
systémy nabízejí technické řešení pro zvýšení životního komfortu, mají nízký práh a snadno se s nimi manipuluje. Použití 
posuvně zdvižných dveří umožňuje přirozený přechod z obytného prostoru na balkón, terasu nebo zahradu.
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● nejlepší tepelně-technické vlastnosti
● dlouholetá životnost

Zdvižně posuvné dveře řady Inoutic Prestige umožňují kvalitní bydlení na principu otevřené architektury. Kromě 
svých užitných vlastností jsou i zajímavým prvkem, který dodává stavbě osobitý styl a interiér dokonale prosvětlí 
denním světlem. Velmi komfortně se ovládají, vyznačují se vysokou mírou bezpečnosti, a také výbornými 
tepelně-technickými vlastnostmi.

● moderní design

KATALOGOVÝ LIST-

Profily Inoutic Prestige jsou zhotoveny ze stabilizovaného, tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že dveře 
mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem  povětrnostním  
vlivům. Tento čtyřkomorový profilový systém se vyznačuje vynikající hodnotou prostupnosti tepla rámema a současně 
splňuje požadavky moderního designu. Profilový systém Inoutic Prestige dosahuje díky konstrukční hloubce 76 mm 
vynikající hodnoty tepelné izolace. Silná ocelová výztuha zajišťuje stabilní konstrukci rámu, při nadstandardních 
rozměrech je možné dodatečné vyztužení. Šířka zasklení 24 až 42 mm umožňuje použití obzvláště výkonných tepelně 
i zvukově izolačních skel. Zvýšené zabezpečení proti vloupání představuje dvoupatková zasklívací lišta. Pro ještě 
vyšší zabezpečení proti nechtěnému vniknutí do interiéru lze zvolit bezpečností skla (WK2) a speciální kování. Dvě 
celoobvodová pěnová těsnění a systém odvodnění zaručují maximální ochranu proti povětrnostní vlivům, a to i při 
extrémním dešti.

Rámy

Těsnění
Profily Inoutic Prestige jsou standardně dodávány s dvojitým dorazovým těsněním mezi posuvnými a pevnými elementy, 
zajišťujícím výbornou těsnost spáry mezi dveřním rámem a křídlem. Šedé, estetické těsnění typu TPE zajišťuje 
dlouholetou životnost. Dveře z profilů Inoutic Prestige jsou moderní koncepcí bez olova.

Rozmanitost tvarů, široká paleta barev
Zdvižně posuvné dveře Inoutic Prestige jsou ideální pro velké prosklené stěny rodinných domů. Do interiéru přivádějí 
maximální množství denního světla a více tak propojují obytné a venkovní prostory. Splňují i ty nejnáročnější požadavky 
na prosvětlení prostor. Práh je bezbariérový a umožňuje pohodlný a neomezený přechod na terasu, balkon či zahradu. 
Zdvižně posuvné dveře Inoutic Prestige jsou nabízeny ve dvoukřídlé, trojkřídlé i čtyřkřídlé variantě. Lze je také doplnit 
fasádními okny rovněž se systémem Inoutic Prestige. Profily jsou dodávány v široké škále barev, včetně zdařilých 
imitací dřeva a možnosti povrchové úpravy Titanium Plus. Profily Titanium Plus s exkluzivní aluminiovou povrchovou 
úpravou disponují funkčními vlastnostmi plastového profilu, zatímco vzhledem odpovídají hliníkovým profilům. Díky 
tomu přináší nové možnosti  především pro novostavby, ve kterých moderní design hraje jednu z hlavních rolí. 

Tepelná a zvuková izolace
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