
Kovové dveře, okna, vrata a stěny z profi lového systému JANSEN

Systém JANSEN
► Základní popis:

Uvedené výplně otvorů se vyrábějí z uzavřených systémových profilů a jsou určeny pro tato použití:

   — vnitřní uzávěry, systém neizolovaných profilů, bez požární odolnosti,

   — vnitřní uzávěry, systém neizolovaných profilů, s požární odolností EW30,

   — vnější uzávěry, systém profilů s přerušeným tepelným mostem, bez požární odolnosti,

   — vnitřní i vnější uzávěry, systém profilů s přerušeným tepelným mostem, s požární 
    odolností EI15, EI30, EI45, EI60, EI90.

Předností uvedených uzávěrů z profilového systému JANSEN je tuhost a stabilita konstrukce, mož-
nost velkoplošného prosklení nebo použití plné výplně při stejném konstrukčním řešení (plná výplň se 
používá zejména u vrat) a standardně dvojité dorazové těsnění.

Uzávěry lze vybavit příslušenstvím jako např.:

   — samozavírač,

   — padací prahová lišta (alternativa k prahovému dorazovému těsnění),

   — elektromagnetický otevírač,

   — panikové kování,

   — hrazdy apod.

Dveře ze systému JANSEN mohou být s prosklenými nebo plnými křídly, s pevnými nebo výklopný-
mi nadsvětlíky. Okna ze systému JANSEN mohou být pevná, otevíravo-výklopná, s pevným nebo vý-
klopným nadsvětlíkem, atd. ― viz. obrazová část.

Součástí dodávky může být též kompletní sortiment systémového kování JANSEN.

Systém JANSEN lze použít i pro další účely ― např. zasklení balkonů, bazénů, pro konstrukce zim-
ních zahrad, výlohy obchodů, apod.

► Řez sestavou uzávěru 
 z neizolovaného profilu
 − pro vnitřní použití

► Řez sestavou uzávěru 
 z profilu s děleným tepelným
 mostem − pro vnější použití

Dveře, okna, vrata a stěny JANSEN případně jiné uvedené konstrukce se navrhují podle konkrétní-
ho požadavku stavby. 

Ceny se zpracovávají formou cenové nabídky.
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Systém JANSEN

Kovové dveře, okna, vrata a stěny z profi lového systému

Jednokřídlé dveře plné

Jednokřídlé dveře prosklené, 
dělené příčkami

(vodorovně i svisle)

Dvoukřídlé dveře
s bočními světlíky a nadsvětlíkem

Jednokřídlé dveře s bočními světlíky
a výklopným nadsvětlíkem

Dvoukřídlé dveře zaoblené

Dvoukřídlé dveře
s obloukovým nadsvětlíkem

►Příklady provedení prosklených dveří, stěn a oken
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Systém JANSEN

Kovové dveře, okna, vrata a stěny z profi lového systému

►Příklady provedení prosklených dveří, stěn a oken

Jednokřídlé okno
otevíravé / výklopné (O/V)

Dvoukřídlé okno O/V + O
s výklopným obloukovým nadsvětlíkem

Jednokřídlé okno obloukové

Dvoukřídlé okno O/V + O

Jednokřídlé okno O/V
nepravidelných tvarů

Dvoukřídlé okno kruhové
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MONTKOV, spol. s r.o.

Malé Výkleky 26
533 16 Vápno

Provozovna:

Vyšehněvice č. 10
GPS: N 50.09931°
 E 15.58367°

Tel.: 466 768 250
Fax: 466 768 254

E-mail: info@montkov.cz
Web: www.montkov.cz

Kontaktní informace ― objednávání

Vyšehněvice

Žáravice
Chlumec n. Cidlinou
D11 - směr Praha

Rohovládová Bělá
Lázně Bohdaneč
Pardubice
D11 - směr Hradec Králové

Přelouč

Lihovar

Příjem objednávek Příjem poptávek + technické poradenství

E-mail: objednavky-dvere@montkov.cz
Fax: 466 768 260

E-mail: info@montkov.cz
Tel.: 466 768 259, 466 768 257
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