
ULTRA
SCHALL-EX 

SCHALL-EX® ULTRA

► Schall-Ex Ultra pro protipožární dveře 
     a dveře s radiační ochranou
► Pro posuvné dveře
► Pro dvoukřídlové dveře: 
 se zapuštěnou západkou 
 s přípravou pro unášecí západku
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TĚSNICÍ SYSTÉMY PRO DVEŘE 
A VRATA

NOVINKANOVINKA: 



max. -3 mm
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SCHALL-EX®ULTRA
DÍKY OBOUSTRANNÉMU SPOUŠTĚNÍ NEDOCHÁZÍ K OBRUŠOVÁNÍ

Poskytuje následující hlavní výhody:

► Optimální utěsnění až na hranu zárubně, 
 protože není přesazena vnitřní kolejnice. 

► Spouštěcí mechanismus na straně zámku
 má optimální geometrii, aby byl zajištěn 
 co nejmenší spouštěcí tlak.

► Oboustranné spouštění s automatickým 
 vyrovnáním výšky a úrovně. 
 Není nutné přesné seřizování.

► Prakticky bezhlučný provoz 
 díky zabudovanému koncovému tlumení.

► Eloxovaný, robustní hliníkový kryt odolný 
 vůči zkroucení, se sílou stěny 1,30 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální těsnicí výška: 12 mm
Minimální délka: 220 mm (jednostranné)
 708 mm (oboustranné)

Maximální dodávaná délka:
 1 500 mm s oboustranným spuštěním
 2 000 mm s jednostranným spuštěním

VÍCEKOMOROVÝ TĚSNICÍ PROFIL
► Silikon vysoce odolný vůči opotřebení, 
 odolný vůči stárnutí, samozhášecí.

► Profilové komory podporují tepelnou izolaci, 
 zvuk se láme.

► Doplňková boční těsnicí křídla optimalizují 
 vnitřní nepropustnost dveřního těsnění.

PŘIZPŮSOBENÍ PODLAZE
► Nejlepší přizpůsobení podlaze i u konkávních  
 a konvexních podlah, a to díky vysoce pevné, 
 avšak ohebné vnitřní kolejnici.

TECHNIKA V DETAILU

max. 3 mm

Možno zkrátit: o 125 mm (standardní délky)
 fixní délky je možno zkrátit
 na nejbližší menší standardní délku
Fixní délky: lze dodat
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UTĚSNĚNÍ BEZ MEZER I U DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘNÍCH SYSTÉMŮ
VOLITELNĚ:
PŘÍPRAVA PRO ZAPUŠTĚNOU ZÁPADKU   PŘÍPRAVA PRO UNÁŠECÍ ZÁPADKU

► NOVINKA: Schall-Ex Ultra se zapuštěnou  ► Pro standardní tyčku unášecí západky 
 západkou z ušlechtilé oceli. o Ø 10 mm.

► Těsnění a dveřní zapuštěná západka jsou 
 navzájem sladěny.
► Funkční bezpečnost při optimálním utěsnění. 
► Možno použít standardní podlahové zahloubení.
► Pojistné čepy s plynulým nastavením výšky.
► Dolní a horní provedení.

► Sériově s integrovanou pojistkou proti přetížení:
 konstantní a rovnoměrná, proto optimální 
 přítlačná síla na podlahu.

► Úspora času, protože není zapotřebí přesné 
 seřizování.

VOLITELNĚ I S JEDNOSTRANNÝM SPOUŠTĚNÍM

► Větší provozní bezpečnost, protože se i při 
 změněných podmínkách automaticky nastaví.

► Pro pevná křídla nebo posuvné dveře.

AUTOMATICKÉ 
VYROVNÁNÍ ÚROVNĚ

SPOUŠTĚNÍ VOLITELNĚ NA 
STRANĚ PANTU NEBO ZÁMKU

Spouštění na straně pantu.

Spouštění na straně zámku.

► Volitelně: Těsnění připraveno 
 pro unášecí západku.
► Pro protipožární a protikouřové dveře 
 se standardní tyčkou unášecí západky.
► Možno použít standardní podlahové zahloubení.
► K dodání pro všechny rozměry čepů.



► Eloxovaný hliníkový kryt kvůli dlouhodobé
 odolnosti vůči klimatickým podmínkám. 
► Pera z ušlechtilé oceli a nerezová 
 vnitřní mechanika.
► Vícekomorový systém tvarového těsnění 
 podporuje tepelnou izolaci.
► Silikonový profil zabraňuje namrzání a zajišťuje
 flexibilní přizpůsobení podlaze i v chladu.
► Volitelně: Provedení s unášecí nebo zapuštěnou
 západkou pro pohyblivá nebo pevná křídla.

► Pouze jedno provedení, a to díky všeobecnému
 použití samozhášecího silikonového 
 tvarového těsnění.
► Dodání s označením testu schválení.
► Vyžádejte si certifikát o shodě.
► Volitelně: Příprava pro unášecí západku 
 pro pevná křídla u dvoukřídlových dveří.
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OVĚŘENÁ KVALITA  ATHMER

SCHALL-EX® ULTRA PRO VŠECHNA POUŽITÍ

► Vysoká hodnota zvukové izolace: 49 dB. 
 Zkušební protokol zašleme na vyžádání.

► Ve vícekomorovém systému tvarového těsnění 
 se zvuk vícekrát láme.

► Široký silikonový profil pro flexibilní 
 přizpůsobení podlaze.

► Volitelně: Provedení s unášecí nebo zapuštěnou 
 západkou pro pohyblivá nebo pevná křídla.

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE 
Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře.

PROTIKOUŘOVÉ A 
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře.

DOMOVNÍ DVEŘE
Pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře.
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► Novinka: nyní s dvojnásobnou ochrannou 
 hodnotou: ekvivalent olova 1,00 Pb.

► Elastický profil z olovnaté gumy. 

► Novinka: Pro dveře s radiační ochranou 
 a splňující protipožární požadavky: 
 provedení BD s dodatečným 
 vytvořením izolační vrstvy. 

► Vyšší diskrétnost díky vysoké zvukové izolaci.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
Pro celoskleněné dveře s tloušťkou skla 20 mm.

Oboustranné spouštění: Schall-Ex DUO GS-H20
Jednostranné spouštění: Schall-Ex GS-H20 

► Vhodné pro dveře DIN-P a DIN-R.

►	Olemování ve tvaru U, nasadit a připevnit 
 pomocí silikonového lepidla.

►	Barva povrchu na přání.

►	Tvarové těsnění ze samozhášecího silikonu, 
 pro zvukově izolační, protikouřové 
 a protipožární použití.

NOVINKA: POSUVNÉ DVEŘE
Pro posuvné dveře s tloušťkou dveřního křídla od 39 mm.

► Neobvykle lehké spouštění.

►	Spouštěcí tlak menší než 20 N/m.

►	Automatické vyrovnání úrovně 
 a automatické uzpůsobení výšky.

►	Pro kovové a dřevěné dveře.

►	Pro kovové a dřevěné zárubně.

►	Volitelně: se speciálním vodicím prvkem.

►	Novinka: Pro posuvné dveře bez uzávěru 
                 Volitelně: s jištěním pomocí 
                 magnetu.

Vyžádejte si 

speciální prospekt!

Vyžádejte si 

speciální prospekt!

20 mm

DVEŘE S RADIAČNÍ OCHRANOU
Pro dveře s radiační ochranou podle DIN 6834. 
Vyznačuje se následujícími přednostmi:
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PODROBNÝ POPIS 

Schall-Ex Ultra

Zvukově izolační automatické 
dveřní těsnění Schall-Ex Ultra, 
hodnota zvukové izolace  
49 dB, pro vložení do drážky, 
s eloxovaným vnějším hliníkovým 
krytem 19,7 mm x 30 mm, šířka 
drážky 20 mm, se spouštěním 
na straně zámku a pantu, 3dílný 
vícekomorový profil.

Schall-Ex Ultra OmegaSchall-Ex Ultra

Schall-Ex Ultra
Radiační ochrana

Schall-Ex Ultra Omega
Radiační ochrana

Schall-Ex Ultra
Radiační ochrana

Schall-Ex Ultra s radiační 
ochranou pro zabudování do 
dveří s radiační ochranou podle 
DIN 6834, eloxovaný hliníkový 
kryt 19,7 mm x 30 mm, elastická 
těsnicí guma s ochrannou 
hodnotou 1,00 Pb, oboustranné 
spouštění, na vyžádání 
jednostranné spouštění.

Schall-Ex Ultra
Radiační ochrana BD

Schall-Ex Ultra Omega
Radiační ochrana BD

Schall-Ex DUO GS-H20 
Schall-Ex GS-H20

Schall-Ex Ultra
Radiační ochrana BD

Schall-Ex Ultra s radiační ochranou 
pro zabudování do dveří s radiační 
ochranou podle DIN 6834 
s dodatečnou protipožární úpravou, 
eloxovaný hliníkový kryt 19,7 mm 
x 30 mm, elastická těsnicí guma 
s ochrannou hodnotou 1,00 Pb, 
oboustranné spouštění, na vyžádání 
jednostranné spouštění.

SCHALL-EX® ULTRA – PŘEHLED VÝROBKŮ
► M 1:1
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DORAZ

► Jsou možné hlubší drážky

PŘÍTLAČNÉ DESKY

► U jednostranného spouštění 
 zavřený upevňovací úhelník

PRAHY

20
30

 +4

► Jednoduché seřízení 
 bez nářadí

► Standardní drážka ► Dveře „na tupo“ ► Objektové dveře

► Práh S ► Plochý práh N ► Oddělovací práh pro mazaniny ETS

Kvůli dosažení vyšších hodnot 
zvukové izolace, kvůli optimální 
funkci těsnění. Koberec se 
vystřihne a práh se na obou 
stranách středové přepážky vyplní 
silikonem.

K zakrytí styčných spár 
a k vytvoření rovných 
dosedacích ploch pro těsnění 
u nerovných podlah.

Rozděluje mazaninu …

► kvůli hluku
►	kvůli chladu
   ...na přesně vytyčeném místě
►	Výsledek: vysoké utěsnění
►	Spojuje současně rozdělení 
 mazaniny a uložení těsnění.

Vyžádejte si 

speciální prospekt!

Vyžádejte si 

speciální prospekt!



www.athmer.de
www.athmer.de

www.athmer.de

KOMPETENCE

ZÁRUKA

Navštivte naše webové stránky, kde najdete mnoho aktuálních informací o výrobcích, 
a kde si můžete stáhnout prospekty a montážní návody: www.athmer.de

Společnost Athmer se výrobou automatických dveřních těsnění zabývá už více než 
50 let. Díky vývoji stále nových speciálních konstrukčních tvarů pro nejrůznější typy 
dveří se jí podařilo vyřešit řadu do té doby neřešitelných technických problémů. Kromě 
automatického dveřního těsnění pro zvukově izolační, protikouřové a protipožární dveře 
nabízí např. těsnění pro dveře s radiační ochranou, celoskleněné dveře, dveře s extrémně 
vysokou podlahovou mezerou až 50 mm, atd.
Např. značkové produkty společnosti Athmer „Kältenfeind“ a „Schall-Ex“ se během 
desetiletí staly synonymem pro automatická dveřní těsnění. To dokazuje naše zkušenosti 
a kompetence v této oblasti.
Realizace různých vývojových a zkušebních projektů ve spolupráci s odbornými vysokými 
školami a odbornými instituty vede k vývoji inovačních a vysoce výkonných těsnění, jako 
jsou např. výrobky Schall-Ex Ultra a Schall-Ex DUO L-15.

Společnost Athmer poskytuje pětiletou záruku na všechna automatická dveřní těsnění  
a zavazuje se, že v případě oprávněných reklamací převezme kromě bezplatné dodávky 
náhradních dílů také s tím spojené náklady na demontáž a montáž, jakož i náklady na práci, 
materiál a dopravu.
Odborní pracovníci společnosti Athmer jsou připraveni Vám poradit. Stačí jim zavolat.

 VYŽÁDEJTE SI SPECIÁLNÍ PROSPEKTY: 

○Doppeldicht ® 

○Kältefeind ®

○Schall-Ex ® L-15 

○Schall-Ex ® Ultra

○Stadi

○Těsnění pro vrata

○Těsnění pro celoskleněné dveře

○Těsnění určená 
 k přišroubování/našroubování

○Těsnění pro posuvné dveře

○Přítlačné desky

○Pomocná těsnění

○Prahy

○Kartáčová těsnění

○Tvarová těsnění

○Ochrana proti sevření prstů

TĚSNICÍ SYSTÉMY PRO DVEŘE 
A VRATA

Váš dodavatel:


