
Exteriér
modelová řada KP2

Bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK® KP2 jsou certifi-
kovány ve 2. nebo 3. bezpečnostní třídě dle ČSN P ENV 1627  
z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí. Vyrábějí se dle 
ČSN 74 6550 "Kovové dveře otvíravé". Jsou požárním uzávěrem 
s požární odolností EI2 60-C0 DP3, EW 60-C0 DP3 se závěsy na 
straně požáru. Jsou určeny jako výplně stavebních otvorů v ob-
vodovém plášti budov s rozdílnými klimatickými podmínkami s tr-
valým pobytem lidí v teplotním pásmu 0, 1, 2 a 3. Jsou vhodné pro 
novostavby a rekonstruované bytové i nebytové budovy. Konstruk-
ce obsahuje prvky přerušující tepelné mosty a to jak na dveřích, 
tak i na zárubni. součinitel prostupu tepla Un= 1,2 je hodnota 
platná pro celou sestavu uzávěru, tedy dveří a speciální zá-
rubně CGKP, která se dodává s termoizolačním obkladem, celoob-
vodovým těsněním a nerezovým prahem. Dveře je možné dodat  
i s nadsvětlíkem, jehož použití v konstrukci bylo rovněž řádně odz-
koušeno a certifikováno. Při instalaci nadsvětlíku je součinitel pros-
tupu tepla UN= 1,4. I tato hodnota je certifikována pro kompletní 
sestavu dveřního uzávěru. Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti 
jsou dveře KP2 vhodné pro všechny kategorie dveří s Rw= 37 
(42) dB dle ČSN 73 0532

Tyto bezpečnostní dveře jsou vybaveny trojčepovým zámkem,  
který je chráněn pevnostním krytem. Ze zámkové strany dveří se 
vysouvají aktivní uzamykací čepy, na závěsové straně dveří jsou 
umístěny 4 pasivní čepy a 4 ks závěsů. Vyrábějí se s otevíráním 
směrem DO chráněného prostoru.

Součástí dveří je protipožární páska a celoobvodové těsnění. Polo-
drážka je olepená ohraňovací páskou v odstínu dveří. Dveře jsou 
dodávány s nerezovou odkapovou lištou. Pro instalace v extrém-
ních klimatických podmínkách je možné dveře objednat s vyhří-
váním zámku proti zamrznutí kondenzované vlhkosti. Toto dveřní 
křídlo není možné zkracovat.

Z exteriérové strany je povrch realizován laminovanou voděodol-
nou DT deskou v odstínech BK, UNI, HR, GT, DH (*) nebo s nástři-
kem barvy v odstínech podle stupnice RAL (kromě RAL 9006, 9007 
a perleťových barev). Z exteriérové strany není možné lepit okras-
ný rámeček. Z interiérové strany tvoří povrch laminovaná nebo 
dýhovaná MDF deska v jakémkoliv odstínu dle aktuální nabídky.

1) KP2/3 v laminované povrchové úpravě Hruška tmavá
2) Schéma zabudování zárubně CGKP

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

(*) Při objednávce nad 40 ks dveří je možné dveře vyrobit v jakémkoliv 
odstínu imitace dřeva podle aktuální nabídky výrobce DT desky

 AKtivnÍ uzamykací čep
 pAsivnÍ uzamykací čep

Kp2/2 Kp2/3

1

LEGENDA:
1 - zárubeň CGKP, 2 - termoobložka zárubně, 3 - vymezovací polystyren,  
4 - beton 1200±613kg/m3, 5 - stěna 630±200kg/m3, 
6 - zateplení stěny navazuje na termoizolační obklad, 7 - kompletní fasádní 
systém, SZ - světlost zárubně, HSR - hrubý stavební rozměr, OST - rozměr ostění
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Kompatibilní příslušenství

vlastnosti dveří - modelová řada KP2

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 ozub. kolo 40 x 50 90  - ** - - -  

rozMěrY stAvebnÍHo otvorU pro zÁrUbeŇ CGKp   CGKpn a nadsvětlík CGnKp

světlá šířka
zárubně

Min. tlouštka 
zdi

Šso
šířka stavebního otvoru světlá výška 

zárubně

vso
výška stavebního otvoru světlost 

nadsvětlíku

vso
výška stavebního otvoru

min. max. min. max. min. max.

800 160 960 1010 1970 2050 2075 270 2464 2489

900 160 1060 1110 1970 2050 2075 270 2464 2489

A 160 A + 160 A + 210 B B + 80 B + 105 C B+C+224 B+C+249

Model dveří KP2/2 KP2/3

odolnost proti vloupání  
bezpečnostní třída 2 3

způsobilost tp dle nbÚ - -

požární odolnost EI260-C0 DP3, EW60-C0 DP3 EI260-C0 DP3, EW60-C0 DP3

vzduchová neprůzvučnost rw 37 (42) dB* 37 (42) dB*

součinitel prostupu tepla U (Wm-2K-1) 1,2 (s nadsvětlíkem 1,4) 1,2 (s nadsvětlíkem 1,4)

odolnost proti opakovanému zavírání a 
otvírání křídla čsn en 12400 5 5

počet uzamykacích čepů 7 11

bezpečnostní zámek trojčepový trojčepový

Kompatibilní bezpečnostní zárubně 
se samolepícím celoobvodovým těsněním: CGKp, CGKpn

*standardně 37 dB, na objednávku 42 dB, ** nerezový práh je součástí zárubně

standardní rozměry dveří (mm) 

LEGENDA:
1 - dveře KP2/3, 2 - zárubeň CGKP, 3 - kování, 4 - závěs, 5 - práh nerez, 6 - pasivní čep, 7 - aktivní uzamykací čep, 
8 - těsnění v prahu, 9 - těsnění dveří, 10 - protipožární páska, 11 - stěna, 12 - termoobložka zárubně, 13 - zateplení stěny
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