Kontrollluugid
Siniat pakub väga laia, kergele alumiiniumkonstruktsioonile
tuginedes toodetud, kontroll-luukide ja uste valikut. On NIDA
kuivehituse süsteemi plaatkattega täiesti ühilduvad ja saadaval
erinevates mõõtudes, sealhulgas ka ebastandardsetes. See võimaldab
objektide sisekujundusel suurt paindlikkust. Tähelepanu väärivad
ka Siniat lahendused tulekindluse valdkonnas.
Tooted on lõigatud mõõdu järgi.
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Siniat pakkumises leiate Te kontroll-luukide ja kontroll-uste
täieliku valiku
MIS TEEB SINIAT KONTROLL-KAPID TURUL UNIKAALSEKS TOOTEKS?
• Valmistat ud kõrgema klassi alumiiniumist, mis tagab raami
suure jäikuse
• tulekindluseta luukidesse paigaldame standardselt plaadi
NIDA Vesi tüüp H2
• plaadid on raamiga ideaalselt kohandatud
ja ei vaja pahteldamist
• lühike paigaldamise aeg tänu vastavalt sisekujunduse
nõuetele plaatkattega kohandatusele

• kindlustatus juhusliku avanemise vastu – turvalisuse
kõrge tase
• blokeerivate teraselementidega kõrgkvaliteetsed
mini-latsch lukud
• toodetud Poolas
• tehas vastab kõikidele looduskeskkonna kaitse õiguslikele
ja standardi EN ISO 14001:2005 nõuetele
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NIDA KR-ROC

KONTROLL-LUUK NIDA KR-ROC
Lahtivõetav kontroll-luuk NIDA KR-ROC on mõeldud keraamilise plaatkatte alla. Ette nähtud
paigaldamiseks kips-kartongplaatidest seintesse. Ehitatud kahest raamist: väline – aknaorva
ja konstruktsioonilise raami moodustav sisemine raam. Kontroll-luugi mõlemad raamid on
valmistatud nurkalumiiniumist. Luugi täiteks on 12,5 mm paksused kips-kartongplaadid
NIDA Vesi (esineb võimalus teostada variandis 2 × 12,5 mm). Plaadid on kohandatud
nii, et raamile ja luugile on võimalik kleepida keraamilisi plaate.

Siniat pakkumises leiate ka tulekindlaid kontroll-luuke seintele – süsteem F4, lagedele – süsteem F6 ja kontroll-uksi
šahtidele – süsteem F5.

NIDA KR-N

KONTROLL-LUUK NIDA KR-N
Kontroll-luuk NIDA KR-N raamist väljavõtmise võimaluseta. Ette nähtud paigaldamiseks
kips-kartongplaatidest seintesse ja lagedesse. Ehitatud kahest raamist: väline – aknaorva
ja konstruktsioonilise raami moodustav sisemine raam. Kontroll-luugi mõlemad raamid on
valmistatud nurkalumiiniumist. Luugi täiteks on 12,5 mm paksused kips-kartongplaadid NIDA Vesi
(esineb võimalus teostada variandis 2 × 12,5 mm). Plaadid on alumiiniumprofiiliga ühel tasapinnal
– ei vaja pahteldamist. Lisavarustusena võib paigaldada ümarsilindrilise luku ühe süsteemis või
mitu erinevat võtit - nt ühe kasutamiseks hotelli ühel korrusel või mitu liiki võtmeid.

Kuidas Siniat kontroll-luuke tellida?

NIDA KR-R

KONTROLL-LUUK NIDA KR-R
Lahtivõetav kontroll-luuk NIDA KR-R. Ette nähtud paigaldamiseks kips-kartongplaatidest
seintesse ja lagedesse. Seoses oma funktsionaalsusega on eriti soovitatav kasutada
laesüsteemides - raamist väljavõtmise võimalus tagab täieliku juurdepääsu ava plaatkatte tagusele
alale. Ehitatud kahest raamist: väline – aknaorva ja konstruktsioonilise raami moodustav sisemine
raam. Kontroll-luugi mõlemad raamid on valmistatud nurkalumiiniumist. Luugi täiteks on 12,5 mm
paksused kips-kartongplaadid NIDA Vesi (esineb võimalus teostada variandis 2 × 12,5 mm). Plaadid
on alumiiniumprofiiliga ühel tasapinnal - ei vaja pahteldamist. Lisavarustusena võib paigaldada
ümarsilindrilise luku ühe süsteemis või mitu erinevat võtit - nt ühe kasutamiseks hotelli ühel
korrusel või mitu liiki võtmeid.

M +37 062 693 523

Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

Soovi korral valmistame tulekindluseta, sealhulgas
poolitatud luugi ja kahe tiivaga vabaltvalitud mõõtmetes luuke.
Mittestandardsed, tulekindlad kontroll-luugid ja kontroll-uksed
on saadaval tehnilise tunnistusega ITB määratletud mõõtmetes
– palume ühendust võtta KO/KOH-ga.

Toodete standardmõõtmed on:
200 × 200 mm,
300 × 300 mm,
400 × 400 mm,
500 × 500 mm,
600 × 600 mm.

www.siniat.ee

LUUK NIDA KR-N 120 × 60 / 12,5 ZOK
1
1.
2.
3.
4.
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Andke süsteemi liik.
Määratlege tiiva mõõtmed. Esimene mõõde tähistab külge millele paigaldatakse lukud (clickid).
Andke plaatkatte paksus.
Lukk – kui on vajalik.

Legend:
KR-N – mittelahtivõetav kontroll-luuk (varem S1)
KR-R – lahtivõetav kontroll-luuk (varem S2)
KR-ROC – lahtivõetav kontroll-luuk keraamilise plaatkatte alla (varem S3)
12,5 – plaatkatte paksus (tähelepanu: saadaval on 12,5, ja 25 mm)
ZOK – ümarsilindriline lukk (tähelepanu: lukk võidakse tarnida antud luukide partiile
ühe või mitme võtme süsteemis)
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KONTROLL-LUUK NIDA KR-N

Seinad, laed

Esteetika

Niiskuskindlus

KONTROLL-LUUK NIDA KR-ROC

Esteetika

Niiskuskindlus

NIDA kontroll-klapp on ette nähtud paigaldamiseks kips-kartongplaatidest
seintesse ja lagedesse.

Lahtivõetav kontroll-luuk NIDA k-k plaatidest seintesse keraamilise plaatkatte
alla paigaldamiseks (keraamilise plaatkatte maksimaalne paksus 10 mm).

Ehitatud kahest raamist: väline – aknaorva ja konstruktsioonilise raami moodustav
sisemine raam. Kontroll-luugi mõlemad raamid on valmistatud nurkalumiiniumist.
Luugi täiteks on 12,5 mm paksused kips-kartongplaadid NIDA Vesi (esineb võimalus
teostada variandis 2 × 12,5 mm). Plaadid on alumiiniumprofiiliga ühel tasapinnal
– ei vaja pahteldamist.

Ehitatud kahest raamist: väline – aknaorva ja konstruktsioonilise raami moodustav
sisemine raam. Kontroll-luugi mõlemad raamid on valmistatud nurkalumiiniumist.
Luugi täiteks on 12,5 mm paksused kips-kartongplaadid NIDA Vesi (esineb
võimalus teostada variandis 2 × 12,5 mm). Plaadid on alumiiniumprofiiliga
ühel tasapinnal – ei vaja pahteldamist

Sümbol

Toote kirjeldus

Kaal [kg]

Netohind
[€/tk]

Sümbol

Toote kirjeldus

Kaal [kg]

Netohind
[€/tk]

112217

Kontroll-luuk NIDA KRN 200 × 200 mm

1,00

37,20

123368

Kontroll-luuk NIDA KRROC 200 × 200 mm

0,80

39,20

112218

Kontroll-luuk NIDA KRN 300 × 300 mm

1,82

44,20

123369

Kontroll-luuk NIDA KRROC 300 × 300 mm

1,60

46,20

112219

Kontroll-luuk NIDA KRN 400 × 400 mm

2,65

45,09

123370

Kontroll-luuk NIDA KRROC 400 × 400 mm

2,40

62,20

112220

Kontroll-luuk NIDA KRN 500 × 500 mm

3,89

46,09

123371

Kontroll-luuk NIDA KRROC 500 × 500 mm

3,50

63,20

112222

Kontroll-luuk NIDA KRN 600 × 600 mm

5,28

52,09

123372

Kontroll-luuk NIDA KRROC 600 × 600 mm

5,00

64,20

Seotud
tooted

NIDA profiilid

Plekikruvid
NIDA

NIDA Expert

KONTROLL-LUUK NIDA KR-R

Seinad, laed

Esteetika

Seotud
tooted

NIDA profiilid

Niiskuskindlus

Lahtivõetav NIDA kontroll-klapp on ette nähtud paigaldamiseks k-k plaatidest
seintesse ja lagedesse.
Ehitatud kahest raamist: väline – aknaorva ja konstruktsioonilise raami moodustav
sisemine raam. Kontroll-luugi mõlemad raamid on valmistatud nurkalumiiniumist.
Luugi täiteks on 12,5 mm paksused kips-kartongplaadid NIDA Vesi (esineb
võimalus teostada variandis 2 × 12,5 mm). Plaadid on alumiiniumprofiiliga
ühel tasapinnal – ei vaja pahteldamist.

Toote kirjeldus

Kaal [kg]

Netohind
[€/tk]

123364

Kontroll-luuk NIDA KRR 200 × 200 mm

1,00

39,20

123365

Kontroll-luuk NIDA KRR 300 × 300 mm

1,82

46,20

123366

Kontroll-luuk NIDA KRR 400 × 400 mm

2,65

62,20

123367

Kontroll-luuk NIDA KRR 500 × 500 mm

3,89

63,20

119889

Kontroll-luuk NIDA KRR 600 × 600 mm

5,28

64,20

Sümbol

Seotud
tooted

M +37 062 693 523

Ściany

Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

NIDA profiilid

www.siniat.ee

NIDA Expert

Plekikruvid
NIDA

Realiseerimine: Krzysztofa Penderecki Euroopa muusikakeskus

NIDA Expert
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Plekikruvid
NIDA
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