
  

 

 

Specifikace dveřních výplní ALU DESIGN 

  

Modely řady ALU DESIGN jsou propracované do každého detailu. 

Jejich materiálové složení zaručuje dlouhou životnost i jedinečný design. 

 

 

 

Celkem 66 modelů. 

Dveřní výplně jsou pojmenovány s přívlastkem AD (např. LIBERTY AD)  

 

Varianty provedení + rozměr 

Vložená varianta: 

• max. rozměr 1250 mm × 2500 mm (minimální šířka a výška po ořezu dle tech. dokumentace/ceníku), 

• tloušťka výplně: 40 - 60 mm. 

 

 

Jednostranně překryvná varianta: 

• max. rozměr 1250 mm x 2500 mm (minimální šířka a výška po ořezu dle tech. dokumentace/ceníku), 

• tloušťka výplně: 40 - 80 mm. 

 

Oboustranně překryvná varianta: 

• max. rozměr 1250 mm x 2500 mm (minimální šířka a výška po ořezu dle tech. dokumentace/ceníku), 

• tloušťka výplně: do 92 mm. 

 

 

Materiál svrchní desky 

 

• exteriér ALU plech 3 mm / interiér ALU plech 3 mm 

 

 

 Jádro 

Vložená, jednostranně překryvná i oboustranně překryvná varianta je dodávána se speciálním jádrem, které 

napomáhá ke stabilitě a lepším tepelně izolačním vlastnostem výplně. 

 

Nerezové aplikace a vložené aplikace jiné barvy 

 

• dle konkrétního modelu zcela zafrézované nerezové aplikace 

 

• dle konkrétního modelu částečně zafrézované nerezové aplikace „vystupují z jedné roviny“. 

         Provedení - například černé designové sklo, odlišně barevné plechy  

 

• aplikace exteriér standardně ANO – interiér volitelný v objednávkovém systému 

 

 

 



  

Okop 

Okop je možné zvolit u jednostranně a oboustranně překryvných výplní.  

Je vyroben z kartáčovaného nerezu a je částečně zafrézovaný do svrchního plechu překryvné výplně.  

Jeho výška je 89 mm, tloušťka je 1 mm a šířka se uzpůsobuje rozměrům výplně.  

Rohy jsou ostré (pravý úhel).  

 

Sklo 

• standardní složení trojskla: FLOAT/mléčné sklo/izolační sklo U  

• možnost objednat složení trojskla v čiré nebo zrcadlové variantě (na poptávku)  

• nabídka zahrnuje i nestandardní ornamentní skla (na poptávku) 

 

Povrchové úpravy 

• Práškové lakování v RAL * do max. rozměru 1250 mm × 2500 mm. 

• Decoral – lakovaný povrch v imitaci dřeva do max. rozměru 1100 mm × 2300 mm. 

• Kašírování dekorativní fólií – nabídka dekorů dle sortimentu ENTRY, 

  max. šířka do 990 mm, 

 kašírování je možné pouze na některé modely. 

 

*Práškové lakování RAL 

Standardně používáme práškové barvy TIGER ze série 014,  

hedvábný lesk, 70 %  ± 5 % lesku 

 

• Akční barvy 

RAL 1013, 3004,6005, 7001, 7016, 7035, 8016, 9006, 9007, 9016. 

• Standardní a nestandardní barvy 

Přehled barev dle objednávkového systému. 

• Lakování vlastní barvou 

Vlastní barvu prosíme doručit v originální krabici, která bude řádně označena číslem zakázky a bude 

obsahovat technický list k barvě! Barva musí být v odpovídající kvalitě a množství. Minimální množství  

je 2,5 kg. Doručit na adresu: PERITO, Brněnská 542, 671 82 Dobšice. 

• Barva na poptávku 

Barva vybraná zákazníkem bude poptána na základě uvedeného kódu a výrobce barvy. Odsouhlasená cena 

barvy bude následně připočtena k ceně uvedené v objednávkovém systému (kde není cena poptávané barvy 

zahrnuta). 

  

Lepení výplně 

Podrobný návod obdržíte spolu se zbožím v samostatném montážním balíčku ALU DESIGN. 

 

Expediční termíny 

Termín expedice při povrchové úpravě RAL nebo ve fólii je 20 pracovních dní. 

Při povrchové úpravě Decoral je expediční termín 6 – 8 týdnů. 

 

 

Více informací naleznete v objednávkovém systému PERITO (http://portal.perito.cz) nebo kontaktujte svého 

obchodního zástupce PERITO. 


