
FORMUL ARZ Z APY TANIA O DRZ WI ALUMINIOWE PERITO  
Z W YPEŁNIENIEM ALUMINIOW YM LUB SZKL ANYM

PERITO s.r.o. / Dyje 163, CZ-669 02 Znojmo, Republika Czeska
IČ: 63483246, DIČ: 63483246 / www.perito.cz
tel.: +420 515 211 527 / e-mail: alu@perito.cz

Numer zamówienia Perito (nie wypełniać)

Ver. 1/2018

System profilowy Schüco ADS 70.HI

3D nakładane Rolkowe

Schüco ADS 75.SI

Schüco ADS 90.SI

Tak

Nie

Schüco ADS 75.RL – SI

E-mail

Osoba kontaktowa

Telefon

Wymiary drzwi

Zaszklenie – wypełnienie drzwiowe Zaszklenie – fixy boczne/fix górny

Światło przejścia

+ Poszerzenie

+ Poszerzenie

mm

mm

Wysokość

mmmm WysokośćSzerokość

Szerokość

Na zewnątrz

Wewnątrz Na zewnątrz

Na zewnątrz

Środek Środek

Wewnątrz Wewnątrz

Profil podtynkowy PURENIT (montaż drzwi zawsze zalecamy 
z profilem podkładowym Purenit min. 30 mm – na podkładzie 
betonowym)
Do drzwi z fixem bocznym zawsze stosuje się 30 mm system 
aluminiowy.

mm

Model drzwi (patrz: katalog)

Wsadowe (widoczna powierzchnia skrzydła, zalistwowana)

Wykończenie powierzchni (design) od 
wewnątrz identyczne jak na zewnątrz

Dolna listwa ochronna 
(tzw. „kopniak“)

Wkładka zamkowa Zawiasy

Okucia, popychacze, uchwyty (patrz katalog)

Uwaga: Wszystkie rysunki należy zawsze przedstawiać od zewnątrz. Notatki

Dodatki 
i akcesoria

Jednostronna nakładka (wypełnienie przykrywa skrzydło 
od zewnątrz)
Dwustronna nakładka (wypełnienie przykrywa skrzydło 
od zewnątrz i od wewnątrz)

Wypełnienie 
drzwiowe

Kolor farby 
na zewnątrz

Kolor farby 
od wewnątrz

Zatrzask

Elektryczne otwieranie 
drzwi

Skaner odcisków palca

Klawiatura 

Wyłącznik magnetyczny 
do systemów alarmowych

Zamek drzwiowy

3-punktowy zamek automatyczny

3-punktowy zamek manualny

3-punktowy automatyczny elektro-zamek 

5-punktowy elektro-zamek AS 2600 Genius

D


	(G) Profilový systém: Off
	(G) panty: Off
	(G) FAB: Off
	(G) Telefon: 
	(G) Kontaktní osoba: 
	(G) E-mail: 
	(G) Výška rozšiřovacího profilu: 
	(G) Šířka rozšiřovacího profilu: 
	(G) Výška dveří: 
	(G) Šířka dveří: 
	(G) Průchozí výška dveří: 
	(G) Průchozí šířka dveří: 
	(G) venkovní prosklení výplně: 
	(G) kování interiér: 
	(G) kování exteriér: 
	(G) prosklení fixu venkovní: 
	(G) střední vitráž výplně: 
	(G) prosklení fixu střední: 
	(G) vnitřní prosklení výplně: 
	(G) prosklení fixu vnitřní: 
	(G) Purenit: 
	(G) Název výplně: 
	(G) výplň: Off
	(G) Barva exteriér povrch: 
	(G) Barva interiér povrch: 
	(G) stejný vzor: Off
	(G) okop: Off
	(G) příslušenství - denní západka: Off
	(G) příslušenství - el: 
	 vrátný: Off

	(G) příslušenství - fingerprint: Off
	(G) příslušenství - klávesnice: Off
	(G) příslušenství - magnet: Off
	(G) Zámek: Off
	(G) Poznámka: 
	(D) Smazat 6: 
	(D) Tisk 6: 


