
 

 

Specifikace dveřních výplní ALU SMART 
 

 

Modely řady ALU SMART vychází především z designů řady HPL (VIZUAL a ELEGANCE),  

z řady ENTRY a nově přidáváme 3 zcela nové trendy modely. Celkem 22 modelů. 

 

 

 

Dveřní výplně jsou v objednávkovém systému označeny přívlastkem AS (např. ANETA AS) 

 

Varianty provedení + rozměr 

Vložená varianta: 

• maximální a minimální rozměr dle objednávkového systému 

• tloušťka výplně: 36 - 56 mm 

 

Jednostranně překryvná varianta: 

• maximální a minimální rozměr dle objednávkového systému 

• tloušťka výplně: 36 - 80 mm 

 

Materiál svrchní desky 

 

• exteriér ALU plech 2 mm/interiér ALU plech 2 mm 

 

 Jádro 

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

stabilitě a tepelně izolačním vlastnostem výplně. 

 

Nerezové aplikace 

• částečně zafrézované  

• aplikace exteriér ANO – interiér volitelný v objednávkovém systému 

 

Okop 

Okop je vyroben z kartáčovaného nerezu a je nalepený na povrchu překryvné výplně.  

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

Rohy jsou ostré (pravý úhel). Lze ho zvolit v objednávkovém systém v části „Doplňky“.  

 

Sklo: 

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

• možnost objednat složení trojskla v čiré variantě* 

• nabídka zahrnuje i zrcadlová skla a nestandardní ornamentní skla 

 
* V případě volby průhledné skladby skel v izolačním trojskle a víceskle může z důvodu použitého technologického postupu docházet 
k nelícování distančních meziskelních rámečků a jiným vizuálním neshodám (nerovnosti butylu, průhled na rubovou stranu použitého 
povrchového materiálu, nesouměrnost otvorů pro napouštění izolačních plynů...). Upozorňujeme, že tyto nepřesnosti jsou dle norem 
výrobce přípustné. Předejít těmto neshodám lze použitím neprůhledného (mléčného nebo jiného ornamentního) skla uprostřed. 
Objednáním průhledného skla zákazník potvrzuje, že byl s těmito technickými možnostmi seznámen a nemohou být následně předmětem 
reklamace. 



 

 

Povrchové úpravy 

• Práškové lakování v RAL * do max. rozměru 1100 × 2300 mm 

• Decoral – lakovaný povrch v imitaci dřeva 

                  do šířky 1100 mm  

• Kašírování dekorativní fólií – max. šířka 900 – 990 mm dle  

 aktuální nabídky dekoračních fólií  

 nebo obj. systému. 

 Pro více informací kontaktujte  

 naše obchodní zástupce.  

 

*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 

Díky našemu technologickému zázemí Vám nabízíme možnost práškového lakování Vámi 

dodanou barvou. Tuto barvu je nutné doručit na adresu PERITO, Brněnská 542, 671 82 

Dobšice (zásilku je nutné označit číslem zakázky, které uvedl zákazník v objednávce). 

v minimálním množství 2,5 kg v originálním balení od výrobce a současně musí být dodán její 

technický list. Pokud je barva v jiném obalu, není možné zaručit stoprocentní kvalitu 

povrchové úpravy a poskytnout záruku na lakování. 

• 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 SMART. 

UPOZORNĚNÍ: Postup lepení je odlišný od lepení výplní 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. 
 


