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Anti-panikové kovania

na únikové východy

a požiarne uzávery

• elegantný moderný dizajn

• ochrana proti zraneniu

• antibakteriálny povrch zadarmo
• záruka 10 rokov

ZADARMO
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anti-panikové kovanie
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Push SIRENA

zvukový signál pri otvorení
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anti-panikové kovanie

žiadajte kovanie
s týmto  

antibakteriálnym logom

IDEA Bolt

IDEA Base

IDEA Base Inox

IDEA Bolt Inox

Push SIRENA

Push

Push-Bolt

Pad

Pad Inox

Pad-Bolt

Pad-Bolt Inox

Push-Palmo

Palmo

IDEA Base Infi lareBelvedere

Kľučky

Zámky

Príslušenstvo

4 - 9
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anti-panikové kovanie

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

Všetky panikové kovania v súlade so štandardom EN 1125:2008 

sú určené na použitie v panikových situáciach. Majú zabezpečiť 

spoľahlivý a bezpečný únik dverami s použitím minimálnej 

námahy ľahkým zatlačením na dvere bez akejkoľvek znalosti 

zariadenia na otvorenie dverí.

Na protipožiarne dvere 

v súlade s normou EN 1634-1
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Rýchly a bezpečný únik dverami

Panikové kovania IDEA sú vyrobené v súlade so štandardom 

STN EN 1125:2008 a slúžia k zaisteniu bezpečnosti osôb            

v prípade ohrozenia ľudského života. Používajú sa na dverách 

únikových východov z verejných budov (škôl, úradov, kín, 

divadiel, nákupných stredísk, športových hál, hotelov), ktoré 

navštevuje vyšší počet ľudí, kde v prípade akéhokoľvek 

ohrozenia je predpoklad vzniku panikových situácií. Sú tiež 

vhodné do objektov s deťmi alebo osobami so zníženou 

pohyblivosťou. 

Minimálna námaha bez znalosti systému otvárania

Sú určené na dvere únikových východov a požiarnych 

uzáverov, teda všade, kde je životne dôležité nájsť východ 

z budovy a umožniť otvorenie dverí v každom čase tlakom 

ruky alebo tela na panikový uzáver z vnútornej strany aj 

bez nevyhnutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu a 

bez akýchkoľvek znalostí použitia únikových východov a 

zariadení. Umožňujú otvorenie dverí primeraným zatlačením 

na madlo v smere úniku (alebo šikmo zhora nadol) a to i           

v prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté.

• elegantný moderný dizajn - oblé tvary kovania chránia ľudí 

  pred zranením,

• nízka uvoľňovacia sila, 

• veľmi vysoká odolnosť proti korózii 240h (prEN1670),

• dlhá životnosť - test durability > 200.000 cyklov,

• ľahká motáž bez zásahu do dverného krídla

montáž na

• jednokrídlové i dvojkrídlové, 

• všeobecné i protipožiarne dvere

• dvere z úzkych profi lov - šírka konzoly 37 mm

• montážna doska zaručí pevné ukotvenie na konštrukciu

  dverí v prípade vysokej frekvencie používania

teplotný interval

- 10°C + 60°C

konzoly

vodorovné madlo

zvislé rozvory

zámky

horné

dolné

bočné
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anti-panikové kovanie

Trvalá antibakteriálna ochrana

Antigerm je antibakteriálna povrchová úprava založená na 

postupnom uvoľňovaní iónov striebra, ktoré prenikajú do 

mikróbov, napádajú ich DNA a zabraňujú ich množeniu. 

Povrchová úprava Antigerm nie je pre ľudí škodlivá a už            

v priebehu niekoľkých minút je schopná zneškodniť viac ako 

650 druhov baktérií (Salmonella, Legionella, MRSA). Pôsobí 

24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím znižuje výskyt baktérií o 

viac ako 99%.

Vo verejných priestoroch je nevyhnutná trvalá bezpečnosť a 

ochrana pred nákazou. Každý rok sa v európskych nemocni-

ciach nakazí viac ako 4,1 milióna obyvateľov. Práve v týchto 

zariadeniach sa pohybujú ľudia so zniženou imunitou a 

infekcie neradno podceňovať. Nemenej dôležité je chrániť 

ľudí v nákupných centrách, verejných budovách, skolách, 

škôlkach a iných objektoch s vysokou návštevnosťou.

Keďže panikové kovania sa umiestňujú všade tam, kde sa 

vyžaduje hygiena a ochrana zdravia ako napríklad klinikách, 

sanatóriach, wellness centrách, či supermarketoch, fi rma ISEO 

sa rozhodla aplikovať antibakteriálnu povrchovú úpravu 

a zvyšovať tak ochranu zdravia vo všetkých verejných 

budovách. Preto sú panikové kovania ISEO opatrené 

antibakteriálnou povrchovou úpravou Antigerm, ktorá je 

certifi kovaná centrol molekulárnej medicíny na Univerzite v 

Padove.

Efekt povrchovej úpravy Antigerm je trvalý a nevyžaduje 

žiadnu údržbu. Neustále uvoľňovanie iónov striebra zaručuje 

efektívne pôsobenie počas celej doby životnosti produktu, 

dokonca aj v prípade poškodenia povrchu.

Všetky panikové kovania ISEO teraz bojujú nielen proti 

panike, ale aj proti baktériam a hlavne proti zvyšovaniu 

Vašich nákladov. Pretože antibakteriálna povrchový úprava 

je bezplatnou súčasťou každého panikového kovania ISEO 

a nevyžaduje si dodatočné investície. Takto sa zvyšuje Vaša 

bezpečnosť, spoľahlivosť a celková uživočnosť produktu.

žiadajte kovanie
s týmto  

antibakteriálnym logom

Efektívna dĺžka pohyblivého ramena (X) musí byť

čo najbližšie k celkovej šírke dverí (Y) a nikdy nie

menej ako 60%
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anti-panikové kovanie
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Rozmer „D“ musí byť v rozsahu 

od 9 do 12 mm. Ak dĺžka krídla a 

vyosenie pántu vyžadujú D > 12 

mm, montáž je nemožná. 

Pre správnu funkciu 

bezpečnostnej poistky musí byť 

vzdialenosť G rovná 0.

UZAMKNUTIE 1-BODOVÉ

UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ (3HBD) UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ (3BBB)



7
                      Konečnú cenu môže ovplyvniť požadované množstvo a povaha projektu. Presnú kalkuláciu si vyžiadajte na www.metalia.sk.

P
A

N
IK

O
V

É
 K

O
V

A
N

IA

anti-panikové kovanie

bočné zamykanie

do krídla

bez polodrážky

bočné zamykanie

do krídla

zvislé zamykanie

do zárubne

zvislé zamykanie

do bodu na ráme

bočné zamykanie

do zárubne

bočné zamykanie

do bodu na ráme

bočné zamykanie

do zárubne

bočné zamykanie

do bodu na ráme

bočné zamykanie

do zárubne

bočné zamykanie

do bodu na ráme

dolné zamykanie

do podlahy

bočné zamykanie

do krídla

bočné zamykaniezvislé zamykanie
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3 7 6 B 1 4 2 2 A A

anti-panikové kovanie

2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                                                  

príprava na 2- a 3-bodové uzamknutie                          

oceľová samozápadka s bezpečnostnou poistkou

vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch zadarmo

povrchy: červeno-čierne, sivé

Antibak
teriáln

a

povrch
ová úp

rava

zadar
mo

Base 2HD

Base 2BB Base 2HB

Base 3HBD

Base 3BBB Base 3HBB

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 2-BODOVÉ

šírka krídla

1300 mm 1500 mm

bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

128,00 153,60 143,00 171,60

dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2270 mm 218,00 261,60 233,00 279,60

3400 mm 238,00 285,60 253,00 303,60

B
A

S
E

2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                        

vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly HD (horné+dolné)

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou                                                                                       

zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch zadarmo                                                              

povrchy: červeno-čierne, sivé

2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                              

vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly BB (2 bočné) alebo HB (horné+bočné)            

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou                                                                                   

zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)                      

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch zadarmo

povrchy: červeno-čierne, sivé  
dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2400 mm 237,00 284,40 252,00 302,40

3400 mm 257,00 308,40 272,00 326,40

dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2270 mm 242,00 290,40 257,00 308,40

3400 mm 262,00 314,40 277,00 332,40

dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2400 mm 258,00 309,60 273,00 327,60

3400 mm 278,00 333,60 293,00 351,60

1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 1-BODOVÉ

1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ

záruka

10

záruka 10 rokov

záruka

10

záruka

10

2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                        

vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly HD (horné+dolné)

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou                                                                            

zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)                

záslepka vodorovnej západky

záruka 10 rokov

povrchy: červeno-čierne, sivé

2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                              

vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly BB (2 bočné) alebo HB (horné+bočné)            

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou                                                               

zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)    

záruka 10 rokov

povrchy: červeno-čierne, sivé

záruka

10
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anti-panikové kovanie

Base 2K-B/HD

Base 2K-BB/HD

Base 2K-BBB/HD

Base 2K-HD/HD

Base 2K-BHD/HD

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2270 mm 497,00 596,40 509,00 610,80

3400 mm 521,00 625,20 532,00 638,40

dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2270 mm 378,00 453,60 406,00 487,20

3400 mm 398,00 477,60 428,00 513,60

dverné 

krídlo

šírka

1300 mm 1500 mm

výška bez  DPH s  DPH bez  DPH s  DPH

2270 mm 527,00 632,40 539,00 646,80

3400 mm 551,00 661,20 562,00 674,40

2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 1 BOD (aktívne krídlo) + 2 BODY (pasívne krídlo)

2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 2 BODY (aktívne krídlo) + 2 BODY (pasívne krídlo)

2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 3 BODY (aktívne krídlo) + 2 BODY (pasívne krídlo)

4 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                                                                                   

2 vodorovné madlá (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly HD (horné+dolné)                                                                                           

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu    

protikusy s vymedzovacími podložkami, skrutky

zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch zadarmo                                                                                                                

povrchy: červeno-čierne, sivé

4 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                                                                                   

2 vodorovné madlá (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly 2HD (2horné+2dolné) alebo HD (horné+dolné) + BB (2 bočné)                                                                                        

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu    

protikusy s vymedzovacími podložkami, skrutky

2- krát zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch zadarmo                                                                                                                

povrchy: červeno-čierne, sivé

Aktívne krídlo sa otvára ako prvé a zatvára ako posledné                                                                 

4 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie                                                                                   

2 vodorovné madlá (možná úprava na užšie dvere)

zámkové moduly 2HD (2horné+2dolné) alebo HD (horné+dolné) + BB (2 bočné)                                                                                        

oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu    

protikusy s vymedzovacími podložkami, skrutky

2- krát zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch zadarmo                                                                                                               

povrchy: červeno-čierne, sivé

záruka

10

žiadajte kovanie
s týmto  

antibakteriálnym logom

Antibak
teriáln

a

povrch
ová úp
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zadar
mo

záruka

10

záruka

10

Aktívne

AktívneAktívne

AktívneAktívne


