
SIETE PRE DVERE

OS 1 – Otváracia dverová sieť

PS 1 – Posuvná dverová sieť

OS 2 – Otváracia dverová sieť
– úzky profil

RSD 1 – Rolovacia dverová sieť 
pre štulpové dvere

ZS 1 – Zhrňovacia sieť pre 
zdvižno-posuvný systém HST – plisé

www.betop.sk



OS 1 – Otváracia dverová sieť

• vhodná pre všetky typy balkónových dverí
• kotvenie/uchytenie: samozatvárací pánt na rám dverí
• manipulácia: stredová priečka s integrovaným madlom 

+ samozatvárací pružinový pánt s magnetovým pásom
• profil: hliníkový, pretlačovaný s celoobvodovým šteti-

novým tesnením
• farby rámu: štandardné (biela: RAL 9003, tmavohnedá: 

RAL 8019), príplatkové (akákoľvek RAL, RENOLIT)
• sieťovina: sklenené pogumované vlákno, typy: 

štandard (šedá, čierna), PET SCREEN (šedá, čierna), 
transparent (čierna), ANTIALERGIC (šedá)
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OS 2 – Otváracia dverová sieť 
– úzky profil

• ideálne použitie pod vonkajšie rolety alebo žalúzie
• kotvenie/uchytenie: na rám dverí pomocou pántov
• manipulácia: stredová priečka s integrovaným madlom 

+ samozatvárací pružinový pánt s magnetovým pásom
• profil: úzky hliníkový (1 cm), pretlačovaný s celoob-

vodovým štetinovým tesnením
• farby rámu: štandardné (biela: RAL 9003, tmavohnedá: 

RAL 8019), príplatkové (akákoľvek RAL, RENOLIT)
• sieťovina: sklenené pogumované vlákno, typy: 

štandard (šedá, čierna), PET SCREEN (šedá, čierna), 
transparent (čierna), ANTIALERGIC (šedá)
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PS 1 – Posuvná dverová sieť

• ideálne použitie pod vonkajšie rolety alebo žalúzie 
pri PSK systémoch (sklopno-posuvná zostava),                     
pre štulpové dvojkrídlové balkónové kombinácie

• kotvenie/uchytenie: na rám dverí pomocou profilov    
pre posuv

• manipulácia: posúvanie pomocou rámu vytvarovaného 
do tvaru S

• profil: úzky hliníkový (1 cm), pretlačovaný                  
s celoobvodovým štetinovým tesnením

• farby rámu: štandardné (biela: RAL 9003, tmavohnedá: 
RAL 8019), príplatkové (akákoľvek RAL, RENOLIT)

• sieťovina: sklenené pogumované vlákno, typy: 
štandard (šedá, čierna), PET SCREEN (šedá, čierna), 
transparent (čierna), ANTIALERGIC (šedá)
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RSD 1 – Rolovacia dverová 
sieť pre štulpové dvere

• vhodné riešenie pre štulpové alebo dvojkrídlové dvere
• kotvenie/uchytenie: pomocou plastových držiakov
• manipulácia: pomocou záverečnej lišty, po celej výške je umiestnený magnetický pás
• prevedenie: jednostranné alebo obojstranné
• rám: pretlačovaný hliníkový profil + pružinový mechanizmus v malej krabici
• farby rámu: štandardné (biela: RAL 9003, tmavohnedá: RAL 8019),                                                                

príplatkové (akákoľvek RAL, RENOLIT)
• sieťovina: sklenené pogumované vlákno, typy: štandard (šedá)
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ZS 1 – Zhrňovacia sieť 
pre zdvižno-posuvný systém HST – plisé

• ideálne použitie pre HST portály, nadmerne široké posuvné steny
• možnosť napojenia viacerých dielov za sebou
• rám: pretlačovaný hliníkový profil (možné aj úzke prevedenie 22 mm)
• prevedenie: možnosť bez prahu
• farby rámu: akákoľvek klasická RAL
• sieťovina: pogumované sklenené vlákno, typ: štandard (čierna), harmonikové skladanie
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