
PRAHOVÁ LIŠTA 
DOMATIC D-RAIN

ŘEŠENÍ FAPIM A DOMATIC
PRO OKNA A DVEŘE

HLINÍKOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA DOMATIC D-RAIN S INTEGRO-
VANÝM TĚSNĚNÍM JE VHODNÁ PRO DŘEVĚNÉ, PLASTOVÉ, 
OCELOVÉ A HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE.

www.clearmont.cz     kovani@clearmont.cz     +420 602 716 061

Elegantní a funkční řešení je s ohledem  
na celkovou výšku lišty prakticky bez- 
prahovou variantou vstupních dveří. Montáž  
a integrace do konstrukce dveří, případně 
přímo do podlahy, je velmi snadná.

Konstrukce prahové lišty umožňuje také 
dodatečnou montáž.

Po stranách je profil uzavřen plastovou  
krytkou. Prahová lišta je dostupná  
v povrchové úpravě stříbrný elox.  
Těsnění je vyrobeno z odolného silikonu.

KE STAŽENÍ: prahová lišta DOMATIC D-RAIN - technický list EN

WEB: https://www.clearmont.cz/domatic-d-rain-prahova-lista/

DOSTUPNÉ DÉLKY PRAHOVÉ LIŠTY
  850 mm         1.050 mm         1.350 mm         1.650 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY PRAHOVÉ LIŠTY
  850 mm         1.050 mm         1.350 mm         1.650 mm

https://www.clearmont.cz/UserFiles/Image/Files/1541510036domatic-d-rain-prahova-lista-en.pdf
https://www.clearmont.cz/domatic-d-rain-prahova-lista/
http://www.clearmont.cz/
mailto:kovani@clearmont.cz


FAPIM Loira+ / Florence / Venice / Monza
Jako doplňkový sortiment k dveřním pantům nabízíme také dveřní zástrče  
pro pasivní křídla dvoukřídlých dveří.

Paniková madla FAPIM Oltre v provedení kyvná hrazda / tlačná lišta  
se používají u dveří, které jsou součástí záchranných a únikových cest a jsou 

zároveň posuzovány dle normy EN1125 - budovy s přístupem veřejnosti.

Nová generace panikových madel FAPIM Oltre nahrazuje předchozí řadu 
Panama. Vychází z její konstrukce a designu, současně ale nabízí celou řadu 

inovací a vylepšení s cílem zvýšit životnost, spolehlivost a usnadnit instalaci.od
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PANIKOVÁ MADLA OLTRE

OKENNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

PANTY PRO HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE

FAPIM Magicube / Galicube / Galiplus 2 / Galiplus 3/ Vista
systémy kování pro sklopná / otvíravá / kombinovaná hliníková okna

FAPIM Nefer / Osiride / Gea / Eos / Iris
okenní kliky pro hliníková okna

K okennímu kování lze vybírat ze široké nabídky systémových doplňků:
  k omezení úhlu otevření okenního křídla slouží omezovače z řady LIMITE
  pro okna otvíravá do exteriéru jsou určeny omezovače a příslušenství řady OUT
  pro jednobodové zajištění otvíravých a sklopných oken lze vybírat  

    z nabídky produktů PIENZA, PIENZADUE a CLACK
  sortiment samostatných okenních pantů BLITZ, GRIP nebo MIRO nabízí  

    řešení atypických aplikací

TĚSNICÍ KARTÁČKY

MECHANICKÉ PRAHOVÉ LIŠTY

Nabízíme široký sortiment kartáčků včetně kotevních hliníkových 
profilů a příslušenství značky DOMATIC pro utěsnění vstupních dveří.

Mechanické prahové lišty DOMATIC zajišťují dokonalé utěsnění 
prahového prostoru u dveří všude tam, kde je to požadováno.
Montují se na spodní stranu soklového profilu dveří. Při otevřených 
dveřích je mechanický práh DOMATIC neaktivní a nijak neomezuje 
vzhled ani funkci dveří. Při zavření dveřního křídla se práh 
mechanicky aktivuje, vysune se a utěsní prostor pod křídlem.

www.clearmont.cz     kovani@clearmont.cz     +420 602 716 061S
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https://www.clearmont.cz/produkty-kovani/panikove-zamky-a-madla/panikova-madla-fapim/
https://www.clearmont.cz/produkty-kovani/panty-fapim-pro-dvere/
https://www.clearmont.cz/produkty-kovani/okenni-kovani-fapim/
https://www.clearmont.cz/mechanicke-prahove-listy-domatic/
https://www.clearmont.cz/tesnici-kartacky-domatic/
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