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FALCOVÝ 
systém CZ/SK

FALCOVÝ 
systém

BEZFALCOVÝ
systém

SYSTÉM
REVES

„60”-„100”

„120”-„180“

třída II

VILANO

• pevná konstrukce s dřevěným rámem  
obloženým HDF deskami

• třívrstvý nátěrový systém – životnost barvy 
na dlouhá léta

• bohatá paleta barevného provedení  
podle vzorníků RAL a NCS

• tvrzené bezpečnostní sklo v matné bílé barvě 
s tloušťkou 6 mm

• nastavitelný pant typ C a nastavitelný typ DUO

dveře VILANO, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN

dveře VILANO, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN

skrytý pant DUO bílý – varianta  
pro bezfalcové provedení 

profil rámečku
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ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ STANDARDNÍ  
tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 6 mm 
nelze použít čiré sklo
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický 
(bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku  
(rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň 
(„60”-„90” – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl 
satén („60”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)  
rozměr „100”
seříznutí kvůli rekuperaci bez příplatku
systém REVES (verze W00) (nad rozsah ZW4 je úhel 
otevření dveří 88°)
třetí pant v křídle:
typ C pro šířku „60”-„80”
skrytý DUO pro šířku „60”-„80”
změna standardního pantu DUO na pant DUO  
v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks) 
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku  
na černý bez příplatku

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení
vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší  2140 mm (bezfalcový systém) 
ventilační seříznutí

VERZE W00 / V01 0SD / V1SD

STŘÍKANÉ
odstíny 
vzorníku RAL 
a NCS (kromě 
metalických)

VOLITELNÉ 
BAREVNÉ 
PROVEDENÍ doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)

podle barevných skupin  RAL, NCS (str. 10)
SKUPINA I SKUPINA II SKUPINA III SKUPINA  IV SKUPINA  V

BÍLÁ, BÉŽOVÁ, 
ŠEDÁ
ČERNÁ -

SYSTÉM
REVES

FALCOVÝ 
systém

nastavitelná 
systém DIN

pevná kovová nastavitelná 
kovová

BEZFALCOVÝ
systém

pevná DUO nastavitelná  
DIN DUO

nastavitelná  
VERTIGO

pevná kovová nastavitelná 
kovová

FALCOVÝ 
systém CZ/SK

pevná systém 
POL–SKONE
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STŘÍKANÉ 001 005 006
bílá
(RAL 9003)

béžová 
(NCS s2005 Y50R)

šedá 
(RAL 7047)

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

BLACK 002
černá 
(RAL 9005)

Platí pro křídla Vilano W00 a zárubně DIN, 
DIN DUO a Vertigo.

NOVINKA
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