
Hörmann 
Protipožární dveře T60-1 H60 (CZ) EI 60
(možnost i ve dvoukřídlovém provedení)

Popis výrobku/Standard

Systémová rohová zárubeň s 
protipožárním páskem.

Dvoustranně falcované, silný falc

Dvoustranně falcované, tenký falc

Stav k 5.99

Druh zavěšení pravé nebo levé dle DIN

Křídlo dveří tloušťka 55 mm
 falcované ze tří stran, tenký nebo silný falc,
 tloušťka plechu 1,0 mm,
 vyztužené plochými ocelovými lištami
 minerální vlna, sádkokartonové desky
 práh - profil ve tvaru písmene U

Zárubeň systémová rohová zárubeň, tloušťka 2 mm,
 chloroprénové těsnění po třech stranách, 
 vložená protipožární páska,
 přivařené kotvy k zazdění / pod hmoždinky,
 část zapouštěná do podlahy - 30 mm,
 přepravní a montážní úhelníky

Povrchová úprava křídlo dveří a zrubeň z pozinkovaného plechu, 
 pokryté základní vrstvou (komaxit) v šedobílém 
 odstínu ( RAL 9002) 

Zámek zadlabací zámek odpovídající DIN 18250, 
 s otvorem na cylindrickou vložku

Kliky komplet zaoblených klik z černého plastu 
 s ocelovým jádrem, s krátkým štítkem,
 možnost osazení jak cylindrických vložek tak 
 dózických.(dodávka zahrnuje standardně 
 1 dózický klíč)  

Závěsy  2 třídílné panty, ložiskované 

Samozavírací  pružinový závěs
mechanismus

Bezpečnostní čepy 1 ocelový bezpečnostní čep
 (od výšky 2001 mm 2 čepy)

Speciální vybavení
Zámky panikové zámky s děleným čtyřhranem 
 pro klika/klika
 panikové zámky pro klika/koule

Kliky kliky s krátkým štítkem, z plastu, 
 hliníku nebo nerezové oceli
 klika s koulí s krátkým štítkem, z plastu, 
 hliníku nebo nerezové oceli
 panikové kování s krátkým štítkem, z plastu, 
 hliníku nebo nerezové oceli
 kliky s rozetou, z plastu, hliníku nebo nerezové oceli
 kliky s koulí, s rozetou, z plastu, hliníku nebo nerezové oceli
 panikové kování s rozetou, z plastu, hliníku nebo nerezové oceli
 panikové madla (tyče), typ EPN 600

Samozavírače GEZE TS 4000  DORMA TS 89
 GEZE TS 5000  DORMA TS 93

Zárubně zárubeň obložková tvar U; do zděných stěn, 
 pórobetonu, sádrokartonu
 šířka ústí do 330 mm
 při užití protizárubní je možno dosáhnout i větší šířky ústí

Práh výsuvné prahové těsnění
 prahová lišta s těsněním
 hliníkový prahový profil s těsněním, 
 zárubeň s náběhovým prahem

Zasklení se zasklívacími hliníkovými lištami, 
 eloxovanými v barvě nebo bez úpravy F1
 se zasklívacími lištami z leštěné nerezové oceli



	 	 	

	 Světlý průchozí rozměr Světlý otvor
	 objednací rozměry ve zdivu

 šířka x výška	 šířka x výška

	 800 x 1970 890 x 2015 60 minut

	 900 x 1970 990 x 2015 60 minut

 1000 x 1970 1090 x 2015	 60 minut	

Standardní rozměry dle ČSN Ohnivzdornost 
EI 60

Normovaná velikosti prosklení

* tyto hodnoty se vztahují na působení ohně ze strany závěsů, 
tak strany proti závěsům

 Povolené rozměry T60-1 H60 (CZ) EI 60
  šířka x výška
od 0543 x 1708
do 1043 x 2208

obr. 1	                obr. 2	                 obr. 3	                 obr. 4

Prosklení
- zasklívací lišty jsou pokryté vrstvou základní práškové barvy  
 (komaxit) v šedobílém odstínu ( RAL 9002) (standard);
- zasklívací lišty u kruhového prosklení z leštěné nerezové oceli;
 jiné verze - viz. Speciální vybavení

Hörmann 
Protipožární dveře T60-1 H60 (CZ) EI 60

 Druhy spodních zakončení dveřních křídel

Montáž do:
zděné stěny  min. 115 mm 
betonu min. 100 mm
pórobetonu * min. 175 mm

* pórobeton z bloků
 třída pevnosti G4-GP4
 pórobeton z armovaných desek
 třída pevnosti G4

levé podle DIN 

pravé podle DIN 

Technické informace týkající se typů zárubní a možností 
montáže jsou ke stažení na www.hoermann.de

                     Rozměry prosklení (světlost)

 obr. 1	 obr. 2	 obr. 3	 obr. 4 

	 šířka x výška	 šířka x výška	 šířka x výška	 Ø

	 140 x 815 340 x 815 340 x 1280 300, 400 

	 140 x 815 465 x 815 465 x 1280 300, 400 

 140 x 815 590 x 815 590 x 1280 300, 400, 500 

		

Stav k 5.99
provedení se silným falcemprovedení s tenkým falcem

provedení se silným falcemprovedení s tenkým falcem

výsuvné prahové 
těsnění

hliníkový prahový profil s těsněním, 
zárubeň s náběhovým prahem

prahová lišta 
s těsněním

Úroveň 
čisté 
podlahy

Úroveň 
čisté 
podlahy

Úroveň 
čisté 
podlahy

Úroveň 
čisté 
podlahy

Úroveň 
čisté 
podlahy

Úroveň 
čisté 
podlahy

sv
ět

lý
 o

tv
or

 v
e 

zd
iv

u

sv
ět

lo
st

 p
ře

ch
od

u

sv
ět

lý
 o

tv
or

 v
e 

zd
iv

u

sv
ět

lý
 p

rů
ch

od

světlý otvor ve zdivu

světlý průchod
světlý otvor ve zdivu

světlý průchod

(V
yd

án
i 0

6.
06

) 8
5 

51
9 

C
Z/

P
D

at
um

 ti
sk

u 
06

.0
6


