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Do českého domova český pant …

Jednou z „drobností“, která přispívá ke správnému fungování vaší 
domácnosti, jsou dveřní panty. Bez nich se neobejdou žádné dveře. 
Kvalitní pant umožňuje optimální seřízení dveřního křídla k zárubni, 
aby šly dveře lehce otvírat a zavírat, pomáhá zabraňovat tepelným 
únikům. Právě takový pant bychom vám rádi představili. Je to 
skrytý závěs TKZ ESPRIT. 

K nejdůležitějším vlastnostem skrytého závěsu TKZ ESPRIT 
patří: 

 určený pro bezpolodrážkové dveře
 seřiditelný ve třech směrech
 provozní rozsah otevření je 186°
 testován na 200 000 cyklů bez údržby
 zařazen do zátěžové třídy 10
 deklarovaná požární odolnost EI 30 / EW 30
 vyznačuje se tichým provozem a spolehlivostí při intenzivním 
používání.

Výběrem barevného provedení a díky elegantnímu designu 
snadno sladíte závěsy se stylem interiéru. Standardně jsou 
dodávána tato barevná provedení: nikl satén, bronz satén, 
černá matná RAL 9004, bílá matná RAL 9016.

Součástí sady jsou krytky, které se umístí pouhým namáčknu
tím na závěs. Jsou sladěny ve stejném odstínu barvy jako 
závěs.
Pomocí kotvícího plechu lze pant upevnit do obložkové zá
rubně, pomocí kapsy do ocelové zárubně. Pro snadné za
frézování doporučujeme šablonu, která je blíže představena 
v sekci novinek tohoto časopisu.
Vše o tomto pantu se můžete dovědět v Brně na veletrhu 
WOODTEC, na který vás ve dnech 20. – 23. 10. 2015 
srdečně zve firma TKZ Polná, spol. s r.o.

Skrytý závěs TKZ ESPRIT

http://www.tkz.cz
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Na Vaši poptávku se těší:

Martina Mumbeck 
& Petr Charamza

Všechno kolem hran

Na Vaši poptávku se těší:

Martina Mumbeck 
& Petr Charamza

Objednané zboží odesíláme 
ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení 
odesíláme do 

4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Největší sortiment 
hran v Evropě

Hrany na přání 
s vrstvou 

tavného lepidla  

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro laserové olepení 
odesíláme do 

4 pracovních dnů

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany pro Infratec olepení 
odesíláme do 

4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 
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http://www.ostermann.eu
http://www.okentes.cz
http://www.umakarty.cz/

