
Basic
modelová řada BD2

Bezpečnostní dveře SHERLOCK® BD2 jsou certifikovány
v bezpečnostní třídě 3. podle ČSN P ENV 1627 z hlediska 
odolnosti proti násilnému vniknutí do stavebních prostorů 
budov. Vyrábějí se dle ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". 
Dveře BD2 jako stavební uzávěr bez certifikované požární 
odolnosti jsou určeny jako výplně stavebních otvorů ve vni-
třních prostorách budov, oddělujících jen prostory se stejný-
mi klimatickými podmínkami. 

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zám-
kem s plochou závorou, který je chráněný krytem a štítem 
proti odvrtaní. Ze zámkové a horní strany dveří se vysouva-
jí 4 aktivní uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou 
umístěny 4 pasivní čepy a 3 ks pevných závěsů.

Dveře BD2 mají celokovovou konstrukci, s povrchově upra-
venou laminovanou nebo dýhovanou MDF, nebo s nástřikem 
barvy v odstínech dle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007  
a perleťových barev). Kovová polodrážka dveří je stan-
dardně lakovaná hnědou, u bílých dveří bílou barvou.  
Dveře je možné dodatečně zkracovat o 30 mm.

Dveře je možné osadit do původní kovové zárubně s polo-
drážkou a tloušťkou plechu min. 1,5mm (s dodatečným vy-
vrtáním otvorův pro uzamykací čepy) nebo do nové bezpeč-
nostní zárubně.

Modelové řady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS mají vy-
vinutou společnou univerzální zárubeň, kterou je možné 
použít na všechny typy dveří těchto modelových řad. Díky 
univerzální zárubni si může zákazník kdykoliv vyměnit bez-
pečnostní dveře za vyšší model bez stavebního zásahu.

bd2/3

2 1) BD2/3 v laminované povrchové úpravě Švestka
2) Bezpečnostní zámek s plochou závorou, aktivní uzamykací čep
3) Aktivní uzamykací čep, polodrážka lakovaná hnědou barvou

 Instalace dveří z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí:  
otevírané DOVNITŘ i VEN z chráněného prostoru.

 AKtivnÍ uzamykací čep 
 pAsivnÍ uzamykací čep
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Kompatibilní příslušenství

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
bez těsnění: CGK345, MzK345, CUK345
s těsněním: CGtK345, MztK345, CUtK345

vlastnosti dveří - modelová řada BD2

Model dveří BD2/3

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 3

způsobilost tp dle nbÚ -

požární odolnost -

vzduchová neprůzvučnost rw -

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) -

počet uzamykacích čepů 8

bezpečnostní zámek s plochou závorou

otvírání
bezpečnostní vložka bezpečnostní kování práh

Kukátko Řetízek
typ rozměr

v mm
rozteč
v mm Štítové rozetové nerezový Kovový

v ods. dřeva dřevěný padací

DOVNITŘ s palcem 30 x 35 90      -  

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře BD2/3, 2 - zárubeň CGK345, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 
7 - aktivní uzamykací čep, 8 - těsnění dveří, 9 - těsnění prahu, 10 - protipožární páska, 11 - stěna
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