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Glazed elements 
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PROSKLENÉ PRVKY 
DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN



PROSKLENÉ 
PRVKY

LIKOlux® 
DVEŘNÍ 
MODULY

LIKOlux® STANDARD LIKOlux® EXTRA

Povrch/barva ELOX, RAL 9010, RAL 9006 RAL

Zárubeň AL systémová rámová AL obložková, ocelová

Zasklení křídla 1 x čiré sklo securit tl.  5mm dvojsklo  securit ESG

Neprůzvučnost Rw = 22 dB Rw = 32 dB; 37 dB

Příslušenství
3D panty, kování klika 
HOPPE AMSTERDAM, zámek
SSF,  vložka FAB
 

Dle požadavku, např. elektrozámek,
 samozavírač, panikové kování, 
padací práh, skryté panty atd... 

Meziskelní žaluzie – Mezisklení horizontální  žaluzie

Rozměry 
prvků

Typ A: 940 mm/2155 mm
Typ B: 1800 mm/2155 mm

Jednokřídlé i dvoukřídlé dveře 
Rozměry  dle požadavku

Stavební otvor pro ostění SDK tl. 100mm: rozměr prvku + 5mm
Stavební otvor pro přesné ostění tl. > 100mm: rozměr prvku +  50mm
 

Pozn.: rámovou AL zárubeň lze kombinovat s libovolnými bezfalcovými 
dveřmi tl. 40mm (např. dřevěné, plechové, bezrámové, 
se skrytým rámem GLassdesign atd.) 

LIKOlux® STANDARD LIKOlux® EXTRA

ELOX, RAL 9010, RAL9006 RAL

Zasklení 2× číre sklo float 5 mm  
4 + 6 mm číre sklo float Dle požadavku, max. tl. skla 7mm 

Požární odolnost – El15, 30,45 DP 1

Neprůzvučnost Rw = 37 dB Rw = 37-45 dB

Meziskelní 
žaluzie – Horizontal blinds

Rozměry 
prvků

Standardní rozměry  (w/h)
Typ A: 571/2874 mm 
Typ B: 571/1913 mm  
Typ C: 1196/1150 mm

Rozměry dle požadavku, 
max. plocha do  2,75 m2

Stavební otvor: rozměr prvku + 4 mm

Tloušťka prvku: 70, 100, 125 mm
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DETAIL
LIKOlux - OKENNÍ PRVKY: TECHNICKÉ PARAMETRY®

Prosklené prvky LIKOlux jsou předem smontované monobloky určené pro 
přímou snadnou instalaci do sádrokartonových příček. Jsou tvořeny dvěma 
tabulemi z čirého skla, které jsou zasazeny do rámů   z hliníkových profilů 
a utěsněny plastovým těsněním. Montáž přímo ve výrobě je zárukou, že sklo  
zůstane  zevnitř  stále  čisté,  riziko  jeho poškození během transportu a instala-
ce je minimální. Vlastní instalace je velmi jednoduchá, rychlá a provádí se až po 
dokončení povrchové úpravy sádrokartonových  příček.
Pevné spojení s rámem je zajištěno praktickými upevňovacími OMEGA-profily, se 
spojem pod úhlem 45°. Šroubové přichycení je zakryto hliníkovou krycí lištou.

Povrch/barva

Prosklené  interiérové  dveřní  moduly  
jsou   určeny   pro   instalaci do sádro-
kartonových příček, případně do jakého-
koliv otvoru ve stěně. Jsou tvořeny AL 
systémovou rámovou zárubní s těsněním 
opatřenou stavitelnými 3D panty. 
Zárubeň je do otvoru uchycena pomocí 
upevňovacích OMEGA-profilů. Šroubova-
né přichycení je zakryto hliníkovou krycí 
lištou. Dveřní křídlo je bezfalcové tl. 
40mm a je tvořeno z AL rámu lichoběžní-
kového průřezu s náběhy, které zajišťují 
mezeru 3mm mezi křídlem a zárubní. 
Zasklení je možné jednosklem nebo 
dvojsklem. Do dveří lze vložit meziskelní 
žaluzii. Dveře lze vybavit samozavírači, 
panikovým kováním, elektromechanic-
kým zámkem, elektrickým zámkem, 
skrytými panty atp. Pro dosažení  vyšší 
neprůzvučnosti lze osadit padací práh. 
Vlastní instalace  je  velmi jednoduchá, 
rychlá a provádí se až po dokončení 
povrchové úpravy otvoru.

LIKOlux - DVEŘNÍ PRVKY: TECHNICKÉ PARAMETRY®

DETAIL

DETAIL



LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, CZ-684 01 Slavkov u Brna, Czech Republic,  
tel.: +420 5 44 22 11 11, e-mail: info@liko-s.cz, www.zivestavby.cz

Kancelář Praha: V Olšinách 2300/75, CZ-100 00 Praha 10, Czech Republic,
tel.: +420 272 774 183–4, e-mail: praha@liko-s.cz, www.zivestavby.cz


