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Acrovyn® Ochrana dveří
Dveře a zárubně jsou dvě stavební součásti, které
jsou nejzranitelnější vůči poškození a často vyžadují
pravidelnou údržbu nebo výměnu po celou dobu
životnosti budovy.
Dřevěná dýha nebo vysokotlaký
laminát prostě nezvládnou stejné
zacházení jako odolný Acrovyn.
Naše nárazuvzdorná deska
Acrovyn chrání dveře v tisících
zařízení po celém světě a šetří
peníze na údržbu a nákladné
opravy.
Naše řešení ochrany dveří,
sestavená z desek a nebo
tvarovaných profilů, se mohou
přizpůsobit různým stylům dveří a
zárubní a velikosti.

POUŽITÍ:
• Vnitřní prostředí s vysokým
provozem v celé řadě sektorů od
zdravotnictví a vzdělávání až po
obchod a letiště
• Nové a repasované dveře

Produkt je k dispozici v široké škále
jednobarevných, dřevodekorových,
kovových a betonových povrchů
nebo s Acrovyn by Design, aby byla
vaše ochrana dveří zcela šitá na
míru.

Informace o řadě nárazuvzdorných
dveří Acrovyn (včetně protipožárních
dveří 30 minut a 60 minut) a
protipožárních chráničů hran dveří
naleznete v brožuře Acrovyn Doors
nebo navštivte: www.c-

sgroup.co.uk/2635

www.c-sgroup.co.uk/16726
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1

Tlačný plát 2mm listu Acrovyn
Strana 142

2

Poloviční ochrana dveří z 2mm
Acrovyn Plát,
Strana 142
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TP-200 pásl
Strana104
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Plná výška dveřního obložení z
2mm Acrovyn platu
Strana 140
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Ochrana rámu dveří v 2mm
Acrovyn plát
Strana 145
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VHODNÉ PRO NOVÉ DVEŘE
A RENOVACE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Hygiena - zabraňuje
promáčknutí,
prasklinám a
škrábancům, které
jsou ideální živnou
půdou pro bakterie

Vzhled - zabraňuje
poškození povrchů
dveří během jejich
životního cyklu

ACROVYN OCHRANA DVEŘÍ / 2

Door Protection

Údržba – eliminuje
nebo snižuje potřebu
předčasné výměny
nebo opravy, čímž
šetří rozpočty
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Rozměry
Obklad dveří
Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Barva: 36 solid,
12 finishes
Strana 140

Ochrana čela dveří
Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Barva: 36 solid,
12 finishes, Acrovyn by
Design
Strana 142

Chrániče hran dveří
Acrovyn

Barva: 36 solid,
12 finishes
Strana 144

Ochrana rámu dveří
Acrovyn

Acrovyn PVC-Free

Barva: 36 solid,
12 finishes
Strana 145

www.c-sgroup.co.uk/16726
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Acrovyn

A C R O V Y N®

Acrovyn PVC-Free

Obložení dveří
Acrovyn Door Cladding na zakázku vytváří vysoce
odolnou povrchovou úpravu pro prodloužený životní
cyklus a snížení nákladů na údržbu.
www.c-sgroup.co.uk/2575
• Vyrábí se na zakázku
specifikované velikosti od 2 mm
Acrovyn platu nebo 1,5 mm
Acrovyn bez PVC pláty

• K dispozici řešení s plnou a
částečnou výškou.

• Desky a profily nebo tvarované
úhelníky se používají k vytvoření
vysoce ochranné povrchové úpravy
čel a hran dveří.

COLOURS & TEXTURE
Barva: Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)
Design povrchu:
Acrovyn (12) - Dřevo,
kov, beton
Povrch: Semiš
Viz. vzorkovník strana 150 -151.

Pro řadu nárazuvzdorných,
dodatečně tvarovaných nebo
plně zapouzdřených dveří
Acrovyn (včetně 30minutových a
60minutových protipožárních
dveří) se podívejte do brožury
Acrovyn Doors nebo navštivte:
www.c-sgroup.co.uk/2635

MOŽNOSTI OBLOŽENÍ DVEŘÍ
• Kombinace ochranných hran a plátů
ochraňují plochy dveří. Desky se obvykle
dodávají se zkosenými hranami.

PROFILY A PLÁTY

TVÁŘENÉ TVARY

(lze zvolit radiusové nebo 45° zkosení),
aby se kanály překrývaly. Rovné hrany
mohou být dodány pro nalepení do
kanálů v nových aplikacích dveří nebo
tam, kde jsou čela dveří polodrážková.
POZNÁMKA: Okraje dveří musí být
opatřeny drážkou, aby byla umožněna
tloušťka platu.
• Velké tvarované úhly pro ochranu hran
a ploch. POZNÁMKA: Je třeba vzít v
úvahu tloušťku platu, aby bylo zajištěno
dobré usazení v rámu dveří.
Pravděpodobně bude vyžadováno
falcování nebo seřízení, zejména u
aplikací s výškou dílu.
• Řešení plné a částečné výšky dostupné v
jakékoli z našich standardních barev a
povrchových úprav.

NÁVRH OCHRANY PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ

Ochrana proti výšce
dílu, profily/pláty
nebo úhelníky.

Pláty v poloviční
výšce a profily v plné
výšce.

Ochrana v plné výšce,
buď profily/pláty nebo
tvarované úhelníky.

Ochrana po celé výšce
s použitím
dekorativních povrchů
pro atraktivní,
přirozený vzhled.
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Acrovyn

A C R O V Y N®

Acrovyn PVC-Free

Ochrana čela dveří
Jednoduché, ekonomické řešení pro ochranu
nejpoužívanějších a nejzranitelnějších oblastí nových nebo
stávajících dveří.
www.c-sgroup.co.uk/2577
• Vyrábí se na zakázku
specifikované velikosti od 2mm
Acrovyn Plát, 1,5mm Acrovyn PVCFree Plát nebo Acrovyn by Design.
• Hrany plechu jsou standardně
ostré nebo je lze na přání zkosit na
45° nebo rádius

OKOPOVÝ PLÁT

• Vlastní tvary lze snadno
přizpůsobit

ČÁSTEČNÝ
POLEP DVEŘÍ

TLAČNÝ PLÁT

Narážecí a tlačné pláty
jsou ideální pro ochranu
dveřních ploch
křídlových dveří a
oblastí kolem kliky/
zámku jakýchkoliv
pokojových dveří.

• K dispozici jsou obdélníkové tvary
a výběr standardních dekorativních
vzorů

Většina škod se stane
ve spodní části dveří.
Částečná ochrana čela
dveří tyto problémy
odstraňuje a zároveň
poskytuje dekorativní
povrch.

PLNÝ
POLEP DVEŘÍ

V oblastech, kde lze
očekávat poškození v
jakékoli výšce dveří nebo
je vyžadován jednotný
vzhled čela dveří,
poskytuje řešení naše
celoplošná ochrana.

BARVA & POVRCH
Barva: Acrovyn (36),
Acrovyn PVC-Free (36)
Design povrchu: Acrovyn
(12) - Dřevo, kov a beton
Acrovyn by Design:
Vlastní návrh
Povrch: Semiš
Viz. vzorkovník strana 150

POZNÁMKA
Aby bylo zajištěno dobré usazení, je třeba
provést úpravy pro přizpůsobení tloušťce
plechu Acrovyn ve vztahu k rámu dveří.

S TA N D A R D D E S I G N S

01. RAINBOW

02. HALF MOON

03. LOCATE

04. RAINBOW WITH STRIP

08. CITYSCAPE

05. DUNE

06. WAVE

07. INVERT

09. OMBRE

10. VALLEY

ZAKÁZKOVÝ DESIGN
Začlenění Acrovyn
by Design

ZAKÁZKOVÝ
DESIGN Vlastní
řezaný plát
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Acrovyn

A C R O V Y N®

Chrániče hran dveří
Jednoduchá instalace, robustní a cenově výhodné řešení pro
zamezení poškození hran nového a stávajícího dřevěného
jádra dveří.
www.c-sgroup.co.uk/2579
• Vyrobeno z 2mm platu Acrovyn s
vnitřním okrajem Acrovyn o
tloušťce 8 mm

• Dodáváno s barevně
sladěnými peletami pro zakrytí
upevňovacích prvků

• Lze namontovat na jednu nebo
obě hrany dveří a v případě
potřeby použít v kombinaci s
ochranou čela dveří

• Vhodné pro dveře o tloušťce
44 mm nebo 54 mm se
zaoblenými hranami

• Standardně rovná hrana, volitelně
45° nebo zaoblené zkosení

(lze použít i jiné tloušťky*)
• Standardní výška 2100 mm
(lze vyrobit výšky až 2700 mm)

MOŽNOSTI INSTALACE

to suit 44mm or 54mm door
thicknesses as standard

50mm

Pouze chránič
hran dveří

Iinstalováno v jedné
rovině s čelem dveří

BARVA & POVRCH

Povrch: Semiš
Viz. vzorkovník strana 150.

Překrývající se
ochrana čelní
ochrana dveří

Možnosti navržené tak, aby
vyhovovaly požárním dveřím FD30 a
FD60, naleznete v brožuře Acrovyn®
Doors nebo navštivte: www.csgroup.co.uk/2635
* Mohou být účtovány poplatky za
nástroje. Kontaktujte nás pro projednání
vašich požadavků.

Acrovyn

A C R O V Y N®

Acrovyn PVC-Free

Ochrana rámu dveří
Efektivní řešení ochrany dřevěných nebo kovových
zárubní.
www.c-sgroup.co.uk/2578

• Vyrobeno podle velikosti
zákazníka z 2mm Acrovyn listu
nebo 1,5mm Acrovyn bez PVC
listu

• Profily lze dodat tak, aby
vyhovovaly čtvercovým nebo
zaobleným hranám*

• Skládá se z řady kanálových a
úhlových sekcí, které poskytují
ochranu celého rámu nebo
oblouku
• Lze dodat plnou nebo částečnou
ochranu výšky

U - profil

L - profil
Internal
dimension

Internal dimension

Poznámka: Při výpočtu
rozměrů je třeba vzít v úvahu
tloušťku plechu. Požadujeme
vnitřní rozměry požadované
ochrany rámu.

Internal
dimension

Sheet
thickness

Sheet
thickness

COLOURS & TEXTURE
Barva: Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)
Design povrchu: Acrovyn
(12) - Dřevo, kov a beton
Povrch: Semiš
Viz. vzorkovník strana 150 -151.

* Mohou být účtovány poplatky za
nástroje. Kontaktujte nás pro projednání
vašich požadavků.
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