Revíziós
nyílások
és ajtók
Siniat ajánlatában a könnyű alumínium szerkezet alapú revíziós nyílások
és ajtók bő választéka található. Teljesen kompatibilisek a Nida
szárazépítési rendszerű lemezeléssel és különböző, standardtól eltérő
méretekben is kaphatók. Ennek köszönhetően a létesítmények belső
tereinek elrendezésénél nagy rugalmasság lehetséges. Figyelemre méltók
a Siniat tűzállósági megoldásai is.
Méretre szabott termékek.
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Revíziós
nyílások és ajtók
Siniat ajánlatában a könnyű alumínium szerkezet alapú revíziós
nyílások és ajtók bő választéka található. Teljesen kompatibilisek a Nida
szárazépítési rendszerű lemezeléssel és különböző, standardtól eltérő
méretekben is kaphatók. Ennek köszönhetően a létesítmények belső
tereinek elrendezésénél nagy rugalmasság lehetséges. Figyelemre
méltók a Siniat tűzállósági megoldásai is.
Méretre szabott termékek.

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115

www.siniat.hu

Siniat revíziós
fedelek és ajtók
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Nida KR-N nem szédszedhető revíziós ajtó

Mennyezetek Esztétika

Nedvesség
ellánálló
képesség

G-K lapokból készült nem teherhordó álmennyezetekben való szerelésre.
Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét
kerete aluminium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Impregnált
gipszkartpon lapok képezik (lehetséges a 2 × 12,5 mm kivitel is).
A ajtó maximális mérete 1400 × 700 mm (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete
200 × 200 mm.
A ajtó maximális felülete 0,98 m2.
Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete 1500 × 1000 mm
(hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete 1,5 m2.
Kiegészítő felszerelésként körhengeres zár kapható egy vagy több kulcs rendszerben.
Termékkód

Termék leírása

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

112217

Nida KR-N 200 × 200 mm revíziós ajtó

1,00

8394,95

112218

Nida KR-N 300 × 300 mm revíziós ajtó

1,60

9497,32

112219

Nida KR-N 400 × 400 mm revíziós ajtó

2,40

10599,69

112220

Nida KR-N 500 × 500 mm revíziós ajtó

3,40

11871,65

112222

Nida KR-N 600 × 600 mm revíziós ajtó

4,60

12719,63

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida Expert

Nida KR-R szédszedhető revíziós ajtó

Mennyezetek Esztétika

Nedvesség
ellánálló
képesség

G-K lapokból készült nem teherhordó álmennyezetekben való szerelésre.
Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete
aluminium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Woda gipszkartpon lapok
képezik (lehetséges a 2 × 12,5 mm kivitel is).
A ajtó maximális mérete 1400 × 700 mm (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete
200 × 200 mm.
A ajtó maximális felülete 0,98 m2.
Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete 1500 × 1000 mm
(hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete 1,5 m2.
Kiegészítő felszerelésként körhengeres kapható zár egy vagy több kulcs rendszerben.
Termékkód

Termék leírása

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

123364

Nida KR-R 200 × 200 mm revíziós ajtó

1,00

8377,85

123365

Nida KR-R 300 × 300 mm revíziós ajtó

1,60

9510,00

123366

Nida KR-R 400 × 400 mm revíziós ajtó

2,40

123367
119889

Kapcsolódó
termékek

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115

Nida KR-R 500 × 500 mm revíziós ajtó
Nida KR-R 600 × 600 mm revíziós ajtó

Nida Profilok

Nida Expert

www.siniat.hu

3,50
4,70

Nida DR-N nem szédszedhető revíziós ajtó

Falak

Esztétika

|
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Nedvesség
ellánálló
képesség

G-K lapokból készült nem teherhordó falakban való szerelésre.
Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete
aluminium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Impregnált gipszkartpon
lapok képezik (lehetséges a 2 × 12,5 mm kivitel is).
A ajtó maximális mérete 1400 × 700 mm (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete
200 × 200 mm.
A ajtó maximális felülete 0,98 m2.
Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete 1500 × 1000 mm (hosszabb
oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete 1,5 m2.
Kiegészítő felszerelésként körhengeres zár kapható egy vagy több kulcs rendszerben.
A keretet oly módon kell szerelni, mely lehetővé teszi az ajtó felülről lefelé vagy oldalakra
történő nyitását!
Termékkód

Termék leírása

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

112217

Nida DR-N 200 × 200 mm revíziós ajtó

1,00

5509,76

112218

Nida DR-N 300 × 300 mm revíziós ajtó

1,60

6641,90
7019,29

112219

Nida DR-N 400 × 400 mm revíziós ajtó

2,40

112220

Nida DR-N 500 × 500 mm revíziós ajtó

3,40

7472,14

112222

Nida DR-N 600 × 600 mm revíziós ajtó

4,60

8679,76

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida Expert

Nida DR-R szédszedhető revíziós ajtó

Falak

Esztétika

Nedvesség
ellánálló
képesség

Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez.
Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete
aluminium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Woda gipszkartpon lapok
képezik (lehetséges a 2 × 12,5 mm kivitel is).
A ajtó maximális mérete 1400 × 700 mm (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete
200 × 200 mm.
A ajtó maximális felülete 0,98 m2.
Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete 1500 × 1000 mm
(hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 × 400 mm, maximális felülete 1,5 m2.
Kiegészítő felszerelésként körhengeres zár kapható egy vagy több kulcs rendszerben.
A keretet oly módon kell szerelni, mely lehetővé teszi az ajtó nyitását felülről lefelé!
Nettó ár
[HUF/db.]

Termék leírása

Súly [kg]

123364

Nida DR-R 200 × 200 mm revíziós ajtó

1,00

8377,85

123365

Nida DR-R 300 × 300 mm revíziós ajtó

1,60

9510,00

9962,86

123366

Nida DR-R 400 × 400 mm revíziós ajtó

2,40

9962,86

10415,71

123367

Nida DR-R 500 × 500 mm revíziós ajtó

3,50

10415,71

119889

Nida DR-R 600 × 600 mm revíziós ajtó

4,70

11547,86

11547,86
Nida fém
gipszkarton
csavarok

Termékkód

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok

Nida Expert

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Siniat revíziós
fedelek és ajtók

– professzionális rendszer megoldások

REVÍZIÓS NYÍLÁSOK
ÉS AJTÓK
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Szétszedhető revíziós nyílás
Nida DR-ROC NP (süllyesztett betéttel)

Falak

Esztétika

Tűzgátló reviziós ajtók alkalmazásának előnyei:
•

Termékkód

Termék leírása

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

137072

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 200 × 200 mm

1,00

7547,61

123369

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 300 × 300 mm

1,60

9283,57

123370

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 400 × 400 mm

2,50

10340,24

123371

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 500 × 500 mm

3,50

10717,62

123372

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 600 × 600 mm

4,70

12453,57

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida Expert

Szétszedhető revíziós ajtó
Nida DR-ROC RP (betét, kerettel egy síkban)

Falak

Esztétika

127

Tűzgátló revíziós ajtó rendszer
a Siniat függesztett
álmennyezetekben való szerelésre

Nedvesség
ellánálló
képesség

Gipszkartonból készült, nem teherhordó falak szereléséhez készült. Az ajtó
úgy van kialakítva, hogy kerámia csempével lehessen burkolni.
Két keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső szerkezeti keretet
alkotóból. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium L idomból készült.
A ajtó lapjának kitöltése 12,5 mm vastag Nida Impregnált gipszkarton lemez.
(elkészíthető 2 x 12,5 mm változatban)
A ajtó maximális mérete 1000 × 800 mm, a minimális méret 200 × 200 mm.
A ajtó felületének maximális mérete 0,80 m2 (NP „lapkás” verzió).
További tartozékként egy vagy több kulcsos, kerek cilinderes zár fordul elő.
A keretet úgy kell beépíteni, hogy az fedelet felülről lefelé lehessen nyitni!

|

•
•
•
•

Megnövelt tűzállóságú Nida Tűzgátló Plusz lemez használata
lehetővé teszi magas tűzvédelemi paraméterek elérését
A revíziós pontos minőségi aluminiumból készült keretei
hosszú élettartamot és a fedélszerkezet merevségét
biztosítják
A revíziós pontos egyedi szerkezete biztosítja a
tűzállóságot két oldalról ható tűz esetén – belülről és
kívülről
A lemezek pontos illesztése a reviízós fedelek keretéhez
kiküszöböli a csavarok és kötések glettelésének
szükségességét
A revíziós pontos kézi kivitelezése a mennyezeti revíziók
nagyon magas minőségét és tartósságát biztosítja

•
•
•
•
•

Gyors, könnyű szerelés a revíziós fedelek valamennyi
elemének ideális kivitelezése révén
A kerületi duzzadó tömítés alkalmazása
a fedelek magas szintű tűzzárását biztosítja
Az alumínium zsanérok és biztosító acélkötelek alkalmazása
megelőzi a revíziós fedelek az alumíniumvázból való kiesését
Az opcionális hengeres zár egy vagy több kulcs
rendszerben és a Mini-Latsch fém zárak lehetővé teszik
a revíziós nyílásokhoz való könnyű és gyors hozzáférést
Az opcionális, egy vagy többkulcsos rendszerű zár,
valamint a fém Mini-Latsch lehetővé teszik a födém
könnyű és gyors ellenőrzését

Nedvesség
ellánálló
képesség

Gipszkartonból készült, nem teherhordó falak szereléséhez készült. Az ajtó
úgy van kialakítva, hogy kerámia csempével lehessen burkolni.
Két keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a konstrukció keretétalkotóból.
A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium L idomból készült.A ajtó lapjának kitöltése 12,5 mm
vastag Nida Impregnált gipszkarton lemez.
A ajtó maximális mérete 1000 × 1000 mm, a minimális méret 200 × 200 mm.
A ajtó felületének maximális mérete 1,0 m2.
További tartozékként egy vagy több kulcsos, kerek cilinderes zár fordul elő.			
A keretet úgy kell beépíteni, hogy az fedelet felülről lefelé lehessen nyitni!
Termékkód

Termék leírása

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

132700

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 200 × 200 mm

1,20

7547,61

123368

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 300 × 300 mm

1,90

9359,05

148097

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 400 × 400 mm

2,90

10491,19

148098

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 500 × 500 mm

4,00

11019,52

148099

Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 600 × 600 mm

5,30

12906,43

Kapcsolódó
termékek

Nida Profilok

Jegyzetek
A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

Nida Expert

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Siniat revíziós
fedelek és ajtók

– professzionális rendszer megoldások
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Siniat® Fire-tech EI30 tűzgátló revíziós ajtó

Mennyezetek Esztétika

Tűzálló
képesség

Siniat® Fire-tech EI120 tűzgátló revíziós ajtó

Mennyezetek Esztétika

|

129

Tűzálló
képesség

Siniat álmennyezetekben használható.

Siniat álmennyezetekben használható.

Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy
belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló
Plusz gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó,
tűzgátló tömítés van felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A ajtó min. 200 × 200 mm mérettől max. 600 × 600 mm méretig kapható.
Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal
maximális mérete 690 mm, és a maximális felület ≤0,432 m2 lehet.

Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a ajtó
szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból
készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van
felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A ajtó min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.
Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal
maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m2 lehet.

Termékkód
119663
119665
119666
119667
116477

Kapcsolódó
termékek

Termék leírása
Siniat Fire-tect® EI30
200 × 200 mm (205 × 205 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI30
300 × 300 mm (305 × 305 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI30
400 × 400 mm (405 × 405 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI30
500 × 500 mm (505 × 505 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI30
600 × 600 mm (605 × 605 mm) revíziós ajtó

Nida Profilok

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

Termékkód

1,90

16378,33

138471

3,40

18642,62

5,30

19774,76

7,70

20982,38

10,60

22114,52

Mennyezetek Esztétika

Tűzálló
képesség

Siniat álmennyezetekben használható.
Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint
egy belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 15,0 mm vastag
Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm
vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A ajtó min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.
Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal
maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m2 lehet.
Termékkód
119668
119669
119670
119671
119673
138254
124778

Kapcsolódó
termékek

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115

Termék leírása
Siniat Fire-tect® EI60
200 × 200 mm (385 × 385 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI60
300 × 300 mm (485 × 485 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI60
400 × 400 mm (585 × 585 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI60
500 × 500 mm (685 × 685 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI60
600 × 600 mm (785 × 785 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI60
700 × 700 mm (885 × 885 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI60
800 × 800 mm (985 × 985 mm) revíziós ajtó

Nida Profilok

Nida
Tűzgátló Plusz

www.siniat.hu

138473
138474
138475
138476
138477

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida
Tűzgátló Plusz

Siniat® Fire-tech EI60 tűzgátló revíziós ajtó

138472

Kapcsolódó
termékek

41964,76

28,90

47851,90

41,20

53739,05

54,80

59701,67

70,30

66117,14

87,80

76155,48

107,20

83703,10
Nida fém
gipszkarton
csavarok

Promatect®-XS
(Promat) Lap

Mennyezetek Esztétika

Tűzálló
képesség

Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal
maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m2 lehet.
Termékkód

15,60

33435,95

119680

22,00

35775,71

119681

30,20

38568,33

38,70

40983,57

Nida fém
gipszkarton
csavarok

19,10

Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy
belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS
gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló
tömítés van felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A ajtó min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.

30039,52

50493,57

Nettó ár
[HUF/db.]

Siniat álmennyezetekben használható.

10,30

59,10

Nida Profilok

Súly [kg]

TŰZHATÁS BELÜLRŐL (A HELYISÉG OLDLÁRÓL)

Nettó ár
[HUF/db.]

47927,38

Siniat Fire-tect® EI120
200 × 200 mm (415 × 415 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
300 × 300 mm (515 × 515 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
400 × 400 mm (615 × 615 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
500 × 500 mm (715 × 715 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
600 × 600 mm (815 × 815 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
700 × 700 mm (915 × 915 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
800 × 800 mm (1015 × 1015 mm) revíziós ajtó

Siniat® Fire-tech EI120 tűzgátló revíziós ajtó

Súly [kg]

48,40

Termék leírása

119682
119683
119684
138255
124779
Kapcsolódó
termékek

Termék leírása
Siniat Fire-tect® EI120
200 × 200 mm (385 × 385 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
300 × 300 mm (485 × 485 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
400 × 400 mm (585 × 585 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
500 × 500 mm (685 × 685 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
600 × 600 mm (785 × 785 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
700 × 700 mm (885 × 885 mm) revíziós ajtó
Siniat Fire-tect® EI120
800 × 800 mm (985 × 985 mm) revíziós ajtó
Nida Profilok

Jegyzetek
A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

Nettó ár
[HUF/db.]

Súly [kg]

Promatect®-XS
(Promat) Lap

12,80

37813,57

19,30

42493,10

26,90

46266,90

36,60

50946,43

46,80

55475,00

58,30

63475,48

71,00

68683,33
Nida fém
gipszkarton
csavarok
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Tűzgátló revíziós nyílások
Siniat közműakna falakba
történő beépítésre

Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező
revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI30

Falak

Esztétika
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Tűzálló
képesség

Siniat közműakna falakba történő beépítésre.

•
•
•
•

Megnövelt tűzállóságú Nida Tűzgátló Plusz lemez
használata lehetővé teszi magas tűzvédelemi
paraméterek elérését
A revíziós ajtó kerete minőségi alumíniumból készült,
ami garantálja a revízió konstrukciójának tartósságát
és merevségét
A revíziós ajtó egyedülálló konstrukciója tűzállóságot
biztosít kétoldali tűzhatás esetén, külső és belső oldalról
egyaránt
A lemez pontos igazítása a revíziós nyílás keretébe
kiküszöböli, hogy a csavarokat és összekötéseket
glettelni kelljen

•
•
•
•
•

A kézzel készül revíziós fedelek nagyon magas minőséget
és tartósságot biztosítanak a fali revíziós ajtóhoz
Gyors, és könnyű beépítés, köszönhetően a revíziós nyílás
összes elemének tökéletes kivitelezésének
Az alkalmazott, habosodó tömítés magas minőségű
tömítettséget biztosít a fedélnek
Az alumínium pántoknak és az acél biztosító láncnak
köszönhetően megelőzi, hogy a revíziós nyílás kiessen az
alumínium keretből
Az opcionális, egy vagy többkulcsos rendszerű zár,
valamint a fém Mini-Latsch lehetővé teszik a könnyű és
gyors hozzáférést a fali revíziós ajtóhoz

A nyílás szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van
felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A nyílás min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.
A nyílás bármilyen méretben elkészíthető (200÷800 mm tartományban).

Termékkód
119685
119686
119687
119690
119691
146675
124774

Kapcsolódó
termékek

Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115

www.siniat.hu

Termék leírása
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
200 × 200 mm (310 × 310 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
300 × 300 mm (410 × 410 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
400 × 400 mm (510 × 510 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
500 × 500 mm (610 × 610 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
600 × 600 mm (710 × 710 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
700 × 700 mm (810 × 810 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30
800 × 800 mm (910 × 910 mm)

Nida Profilok

Nida
Tűzgátló Plusz

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

3,80

14566,90

5,80

16453,81

8,30

17887,86

11,90

19774,76

15,40

21284,29

19,30

22718,33

23,60

24227,86

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Siniat revíziós
fedelek és ajtók
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Tűzgátló fali revíziók alkalmazásának előnyei:

Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy
belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóból.
A nyílás kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül.
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Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező
revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI60

Falak

Tűzálló
képesség

Esztétika

Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező
revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI120

Falak

Esztétika

|
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Tűzálló
képesség

Siniat közműakna falakba történő beépítésre.

Siniat közműakna falakba történő beépítésre.

Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső,
a nyílás szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 15 mm vastag Nida Tűzálló Plusz
gipszkartonból készül. A nyílás belső oldalán egy plusz, 1 x 15 mm vastag Nida Tűzálló Plusz
gipszkartonból készült réteg van felerősítve. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag,
habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A nyílás min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.

Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső,
a nyílás szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz
gipszkartonból készül. A nyílás belső oldalán egy plusz, 1 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS
gipszkartonból készült réteg van felerősítve. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 2 mm vastag,
habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet
beszerelni.
A nyílás nyílás min. 200 × 200 mm mérettől max. 800 × 800 mm.

Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal
maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m2 lehet.

A nyílás bármilyen méretben elkészíthető (200÷800 mm tartományban).

Termékkód
119692
119693
119694
119695
119696
146676
124775

Kapcsolódó
termékek

Termék leírása
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
200 × 200 mm (370 × 370 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
300 × 300 mm (470 × 470 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
400 × 400 mm (570 × 570 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
500 × 500 mm (670 × 670 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
600 × 600 mm (770 × 770 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
700 × 700 mm (870 × 870 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60
800 × 800 mm (970 × 970 mm)

Nida Profilok

Nida
Tűzgátló Plusz

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

7,40

26945,00

12,20

29511,19

18,30

31850,95

26,20

34719,05

34,70

37587,14

44,40

44153,57

55,30

46644,29

Termékkód

Termék leírása
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
200 × 200 mm (310 × 310 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
300 × 300 mm (410 × 410 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
400 × 400 mm (510 × 510 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
500 × 500 mm (610 × 610 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
600 × 600 mm (710 × 710 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
700 × 700 mm (810 × 810 mm)
Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120
800 × 800 mm (910 × 910 mm)

119697
119698
119699
119700
119701
146677
124776

Kapcsolódó
termékek

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Nida
Profilok

Nida
Tűzgátló
Plusz

Promatect®-XS
(Promat) Lap

Súly [kg]

Nettó ár
[HUF/db.]

8,00

31171,67

12,70

34115,24

18,40

37134,29

25,80

40757,14

33,50

44530,95

42,20

50720,00

51,90

54418,33

Nida fém
gipszkarton
csavarok

Megvalósítás: Nowa Wieś

Jegyzetek
Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115

www.siniat.hu

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

Siniat revíziós
fedelek és ajtók
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