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AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE, DVEŘNÍ DOVÍRAČE A DORAZY 
 

Automatické zástrče* jsou určené pro dvoukřídlé dveře. 

Automaticky zajišťují pasivní křídlo po dovření aktivního křídla. 

Jsou určené pro dřevěné, hliníkové případně ocelové dveře. 

O vhodnosti použití rozhoduje konstrukční provedení křídla, do kterého má být závora umístěna. 

Jsou vyrobené z oceli a galvanicky zinkované. 

Balení je včetně protikusů a upevňovacích šroubů. 
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Objednací číslo Popis  Cena [Kč/ks] 

SMI 26HZ Atuomatická zástrč 26HZ pravo/levá 

          

1 344 

SMI 27HZ Automatická zástrč 27HZ pravo/levá 

                             

1 664 

SMI 28HZ L 

SMI 28HZ P 

Automatická zástrč 28HZ levá 

Automatická zástrč 28HZ pravá 

                                      

1 664 

SMI 31HZC L 

SMI 31HZC P 

Automatická závora 31HZ-C levá 

Automatická závora 31HZ-C pravá 

             

1 664 

SMI 34HZ L 

SMI 34HZ P 

Automatická závora 34HZ levá 

Automatická závora 34HZ pravá 

                          

1 888 

 
 

 

 

 

 
 

*Na dotaz. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

URČENÍ PRAVÉ/LEVÉ ZÁVORY 

Pasivní křídlo levé  Pasivní křídlo pravé  

  

V horní hraně křídla je umístěna závora pravá. V horní hraně křídla je umístěna závora levá. 

V dolní hraně křídla je umístěna závora levá. V dolní hraně křídla je umístěna závora pravá. 
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AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE, DVEŘNÍ DOVÍRAČE A DORAZY 
 

Dveřní dovírač* zabezpečuje měkké, úplné dovření dveří např. při průvanu. 

Je vhodný pro použití u vstupních dveří domů, v nemocnicích, školách, na úřadech, případně jako doplněk k elektrickým zámkům. 

Instaluje se na jednokřídlé, dvoukřídlé nebo i posuvné dveře ve svislé i vodorovné poloze. 

Max. hmotnost křídla do 40kg, 

Pro použití v interiéru i exteriéru. 

Standardní barva bílá – ostatní barvy dle RAL*. 
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Objednací číslo Popis  Cena [Kč/ks] 

SMI STOP302 Dveřní dovírač STOP 302 

 

1 760 

 

 

Dveřní doraz* slouží k zabránění poškození dveří, případně předmětů a zařízení nacházejících se v dosahu max. otevření křídla. 

Určen pro vnitřní dveře max. šířky 90cm. 

Instaluje se do zárubně nad dveře ze strany závěsů. 

Standardní barva bílá a stříbrná – ostatní barvy dle RAL*. 
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Objednací číslo Popis  Cena [Kč/ks] 

SMI 73DS Dveřní doraz 73DS 

    

672 

 

Dveřní aretace* je vhodným doplňkem ke dveřnímu dorazu. 

Spolu s tímto dorazem zajistí stabilizaci polohy otevřeného křídla dveří. 

Instaluje se na dveřní křídlo tak, aby čep dorazu zapadl mezi jeho pryžové kladky. 

Standardní barva bílá a stříbrná – ostatní barvy dle RAL*. 

172 

Objednací číslo Popis  Cena [Kč/ks] 

SMI 77DA Dveřní aretace 77DA 

          

448 

 

 
*Na dotaz. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 


