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VÝSUVNÉ TESNIACE LIŠTY NA DVERE
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CO-422

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom okrúhleho
 nylonového tlačidla
	 profil v tvare „U“
	 gumové tesnenie 

• pre upevnenie profilu je nutné vytiahnuť výsuvnú tesniacu lištu

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-422083 830 mm 11,50 € 13,80 €
CO-422103 1030 mm 12,50 € 15,00 €

* Všetky lišty je možné skrátiť o 100 mm!

CO-1700 MINI

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom mosadzného 
 šesťhranného tlačidla
	 mosadzná skrutka pre nastavenie sklonu výsuvnej  
 tesniacej lišty
	 profil v tvare „U“
	 gumové tesnenie so štyrmi tlakovými bodmi

• pre upevnenie profilu je nutné vytiahnuť výsuvnú tesniacu lištu

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1700M073 730 mm 15,00 € 18,00 €
CO-1700M083 830 mm 15,50 € 18,60 €
CO-1700M093 930 mm 16,00 € 19,20 €
CO-1700M103 1030 mm 16,50 € 19,80 €

CO-520

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom okrúhleho  
 nylonového tlačidla
	 fixácia do profilu tvaru „omega“ bez nutnosti vytiahnutia 
 výsuvnej tesniacej lišty
	 gumové tesnenie

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-520083 830 mm 11,50 € 13,80 €
CO-520103 1030 mm 12,50 € 15,00 €
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VÝSUVNÉ TESNIACE LIŠTY NA DVERE
Tesniac

e lišty

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1712073 730 mm 16,50 € 19,80 €
CO-1712083 830 mm 17,00 € 20,40 €
CO-1712093 930 mm 17,50 € 21,00 €
CO-1712103 1030 mm 18,00 € 21,60 €

CO-1712

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom  
 mosadzného šesťhranného tlačidla
	 profil v tvare „U“
	 mosadzná skrutka pre nastavenie sklonu  
 výsuvnej tesniacej lišty
	 protihlukový certifikát
	 nehorľavé silikónové tesnenie 

• pre upevnenie profilu je nutné vytiahnuť výsuvnú tesniacu lištu

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1812073 730 mm 18,50 € 22,20 €
CO-1812083 830 mm 19,00 € 22,80 €
CO-1812093 930 mm 19,50 € 23,40 €
CO-1812103 1030 mm 20,00 € 24,00 €

CO-1812

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom  
 mosadzného šesťhranného tlačidla
	 fixácia do profilu tvaru „omega“ bez nutnosti 
 vytiahnutia výsuvnej tesniacej lišty
	 mosadzná skrutka pre nastavenie sklonu  
 výsuvnej tesniacej lišty
	 protihlukový certifikát
	 nehorľavé silikónové tesnenie

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1773ACU073 730 mm 23,00 € 27,60 €
CO-1773ACU083 830 mm 23,50 € 28,20 €
CO-1773ACU093 930 mm 24,00 € 28,80 €
CO-1773ACU103 1030 mm 24,50 € 29,40 € * Všetky lišty je možné skrátiť o 100 mm!

CO-1773ACU

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom  
 mosadzného šesťhranného tlačidla
	 profil v tvare „U“
	 upevnenie profilu bez nutnosti vytiahnutia  
 výsuvnej tesniacej lišty
	 samorezné skrutky na kov
	 nehorľavé silikónové tesnenie
	 protihlukový certifikát
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CO-1350 - Gumové tesnenie

Komponenty
	 gumové tesnenie na hliníkovom profile pre utesnenie  
 spodnej časti dverného krídla

* Všetky lišty je možné skrátiť o 100 mm!

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1350100 1000 mm 7,00 € 8,40 €

TESNIACE LIŠTY NA DVERE
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CO-1800XNS

Komponenty
	 nastaviteľný výsuv tesniacej lišty prostredníctvom 
 mosadzného šesťhranného tlačidla
	 fixácia do profilu tvaru „omega“ bez nutnosti vytiahnutia 
 výsuvnej tesniacej lišty
	 protihlukový certifikát
	 nehorľavé silikónové tesnenie

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1800XNS073 730 mm 43,50 € 52,20 €
CO-1800XNS083 830 mm 44,50 € 53,40 €
CO-1800XNS093 930 mm 45,50 € 54,60 €
CO-1800XNS103 1030 mm 46,50 € 55,80 €

CO-1750 COMAX - Povrchová tesniaca lišta

Komponenty
	 nylonové tlačidlo na vysunutie tesniacej lišty s integrovanou 
 mosadznou skrutkou pre nastavenie výsuvu
	 mosadzná skrutka pre nastavenia sklonu výsuvnej tesniacej lišty
	 bočná montáž pevného profilu
	 bočné podložky pre obojstrannú montáž z vnútornej 
 alebo vonkajšej strany krídla
	 upevnenie profilu bez nutnosti vytiahnutia výsuvnej tesniacej lišty
	 kryt tesniacej lišty v rôznych povrchových úpravách
	 gumové tesnenie

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1750073 730 mm 24,00 € 28,80 €
CO-1750083 830 mm 24,50 € 29,40 €
CO-1750093 930 mm 25,00 € 30,00 €
CO-1750103 1030 mm 25,50 € 30,60 €

* uvedené ceny platia pre všetky povrchy
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BG - Biela

povrch
Biela

ar - strieBorná

povrch
Strieborná

Br - Bronzová

povrch
Bronzová

ma - hnedá

povrch
Hnedá



5

 TESNIACE LIŠTY NA DVERE
Tesnenie dverí

CO-1375 - Tesniaci set na dvere

Komponenty
	 tesnenie určené pre vstupné dvere z exteriéru so zvýšeným 
 nárokom na tesnosť
	 strieborný hliníkový prah s gumovým tesnením
	 10 mm tesnenie s izoláciou proti vode a vzduchu
	 upevnenie skrutkami
	 2 plastové záslepky
	 vrchná tesniaca lišta - tesní v troch bodoch

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1375073 730 mm 49,50 € 59,40 €
CO-1375083 830 mm 51,00 € 61,20 €
CO-1375093 930 mm 53,00 € 63,60 €
CO-1375103 1030 mm 54,50 € 65,40 €
CO-1375113 1130 mm 56,50 € 67,80 €
CO-1375123 1230 mm 58,00 € 69,60 €
CO-1375133 1330 mm 60,00 € 72,00 €

tovar na oBjednávKu!

CO-1380

Komponenty
	 7 mm vysoký hliníkový prah upevnený pomocou silikónu, 
 ktorý zároveň slúži ako podložka pri nerovnomernej podlahe
	 je určený pre použitie v kombinácii s výsuvnými  
 prahovými lištami CO-xxx
	 slúži ako bariéra proti vode
	 2 plastové záslepky

KÓD ROZMERY CENA CENA
bez DPH s DPH

CO-1380103 1030 mm 33,50 € 40,20 €

PIKTOGRAMY - VYSVETLIVKY

*Pre protipožiarne a dymotesné dvere

*Dodaciu lehotu si prosím overte telefonicky

*Produkt certifikovaný na protihlukové dvere

*Dlhá životnosť
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Nekonečný výber kľučiek

Ceny v katalógu sú s 20% DPH

ECO Line
WB Line

Aluminium Line
Italy Line

TUPAI Design Line
Panikové kovania DORMA

JNF Design Line
Pullbloc Line

Poštové schránky
Krbové náradie

Uzamykacie systémy
Drevené madlá

Samozatvárače dverí GEZE

Predajca:
MP KOVANIA

Bojnická 10
831 04 Bratislava

Tel.: 02/444 555 85

www.kluckynadvere.sk

Ďaľšie Katalógy MP:


