
Aut. sys. pro posuvné 
dveře se zvýšenou 
odolností proti vloupání

NOVINKA

SKR35
Posuvné dveře se zvýšenou 
odolností proti vloupání

• Automatické dveře odolné proti vloupání, vyrobené a certifikované podle normy EN1627, 
bezpečnostní třída RC3.

• Certifikace RC3 v souladu s normou EU EN1627 uděluje vysokou bezpečnostní úroveň proti 
pokusům o vloupání profesionálních zlodějů pomocí ručních přístrojů jako jsou šroubováky,  
kleště a páčidla.

• Ochrana vstupů obchodů a supermarketů, citlivých míst, kde nelze instalovat vnější rolovací mříže.
• Umožňuje úplnou viditelnost v obou směrech.

EN1627 EN16005

Systém SKR musí být vždy používán společně s FAAC automatickými pohony.



MODELY TÉTO ŘADY

Model Křídla Šířka stěny Šířka volného průchodu Výška stropu Výška průchodu

SKR35 1 1 pohyblivé 1900 - 2400 mm 850 - 1100 mm 2285 - 2585 mm 2100 - 2400 mm

SKR35 1+1 1 pohyblivé a 1 pevné 1900 - 2400 mm 850 - 1100 mm 2285 - 2585 mm 2100 - 2400 mm

SKR35 2 2 pohyblivá 2200 - 3800 mm 1000 - 1800 mm 2285 - 2585 mm 2100 - 2400 mm

SKR35 2+2 2 pohyblivá a 2 pevná 2200 - 3800 mm 1000 - 1800 mm 2285 - 2585 mm 2100 - 2400 mm

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE SKR35 PRO ZVLÁŠTNÍ VSTUPY SE SKLÁDAJÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOMPONENTŮ:
NOSNÉ KONSTRUKCE
• Kompletní automatické 

dveře skládající se z robustní 
samonosné hliníkové 
konstrukce.

• Vyztužené 35mm hliníkové 
profily vhodné pro montáž 
automatických vchodů  
s pevnými a pohyblivými křídly 
vybavenými certifikovaným 
sklem P5A.

• Předsestavený systém  
s obvodovým rámem s 
nosnou hlavní částí, bočními 
sloupy a příslušenstvím.

KŘÍDLA
• Zapuštěné podlahové vedení 

s vodícím kamenem v plné 
délce křídla.

• Povrchová úprava elox nebo 
práškové lakování barvami  
z palety RAL.

• Bezpečnostní sklo 
certifikované podle P5A  
v následujících rozměrech: 
44.2/12/33.2.

• Jeden tříbodový bezpečnostní 
mechanický zámek instalova- 
ný na centrálním panelu a dva 
ocelové zámky instalované 
na vnější straně pohyblivých 
křídel.

• Spojení mezi pohyblivými 
a pevnými křídly pomocí 
vyhrazených hliníkových 
profilů vybavených systémem 
proti zvedání.

• Boční kartáče zajišťují 
tepelnou a akustickou 
těsnost.


