
Práh blaugelb TBS
Bezbariérové řešení prahů pro balkonové a domovní dveře v oblasti novostaveb a renovací.

• Bezbariérové stavění podle DIN 18040

• Vynikající tepelně izolační vlastnosti a těsnost proti dešti hnaného větrem

• Zlepšená ochrana proti vloupání a zvýšená bezpečnost v oblasti dveří/vstupu

• Průběh izotermy podle DIN 4108-4

• Komfortní
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Prahový systém blaugelb je koncipován 
pro materiál rámu z PVC, dřeva-kovu, kovu  
a dřeva (jednoduchá a dvojitá drážka).
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Práh blaugelb TBS
Bezbariérové řešení prahů pro balkonové a domovní dveře v oblasti novostaveb a renovací.

Vlastnosti výrobku:

Práh blaugelb TBS je tvořen kvalitním eloxovaným hliníkem E6/C-0 (EV1)  
a plastem odolným vůči rázům a UV záření. Kryt je vyroben z rýhované-
ho plastu, který má protiskluzné vlastnosti. Práh blaugelb TBS je koncipo-
ván pro dveře z PVC, dřeva, kombinace dřeva a kovu, kovu, balkonové  
a domovní dveře, jakož i jednoduchou a dvojitou drážku i dveře otvírané  
dovnitř i ven. Vynikající tepelně izolační vlastnosti, stejně jako těsnost proti  
dešti hnaného větrem jsou ve spojení se systémovými komponenty  
doplněny o zvýšenou odolnost proti vloupání a dlouhou životnost, takže práh 
blaugelb TBS o celkové výšce 20 mm splňuje bezbariérový přístup podle 
DIN 18040. Díky dokonalému tvaru a skrytému přišroubování představuje 
perfektní řešení při plánování a integraci do moderního okenního systému.

Přednosti výrobku:

• bezbariérové stavění podle DIN 18040
• vynikající tepelně izolační vlastnosti a těsnost proti dešti hnaného 

větrem
• zlepšená ochrana proti vloupání a zvýšená bezpečnost  

v oblasti dveří/vstupu
• průběh izotermy podle DIN 4108-4
• perfektní vzájemně vyladěná architektura prahu 

blaugelb TBS
• stabilní zarovnané vsazení zavíracích plechů všech výrobců  

otočného-vyklápěcího provedení bez dodatečného opracování prahu 
• vysoce odolný plast proti rázům a UV záření

Přednosti zámkového frézování:

• vyšší stabilita spoje 
• žádné praskání držáků během přepravy a chladu (mrazu)
• vyšší torní tuhost rámu díky hliníkovému žebru v architektuře prahu  

a zámkově frézovanému spojik osazovacímu rámu
• přesné slícování 
• pro žádný systém již nejsou nutné žádné držáky rámu, žádné držáky 

sloupků
• atraktivní design
• mnohostranná použitelnost
• vhodný pro všechny profilové systémy a materiály
• ekonomické zámkové frézování pro prahy, které zajišťuje bezpečné  

a trvalé spojení i při velké konstrukční hloubce

Technické údaje:

Materiál prahu TBS:
tepelně oddělený materiál

eloxovaný hliník E6/C-0 (EV1) / PVC

Materiál krytu: vysoce odolný plast proti rázům a UV záření

Konstrukční hloubky: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 mm

Výška prahu: 20 mm

Bezbariérový:
DIN 18040

je dáno

Certifikováno podle:
ift Rosenheim

QM 340

Teplotní faktor vnitřního povrchu fRSI:
(s izolačním podkladovým profilem blaugelb)

≥ 0,7 (není možná tvorba plísní na povrchu)

Název výrobku Délka Č. výr.

Práh blaugelb TBS70 vč. krytu 6 m 0416819

Práh blaugelb TBS75 vč. krytu 6 m 0416832

Práh blaugelb TBS80 vč. krytu 6 m 0416840

Práh blaugelb TBS85 vč. krytu 6 m 0416841

Práh blaugelb TBS90 III vč. krytu 6 m 0416842

Práh blaugelb TBS100 vč. krytu 6 m 0416843

Práh blaugelb TBS120 vč. krytu 6 m 0416844

Práh blaugelb TBS140 vč. krytu 6 m 0416845

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.
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Práh blaugelb TBS
Bezbariérové řešení prahů pro balkonové a domovní dveře v oblasti novostaveb a renovací.

Technické údaje:

Tepelné oddělení z houževnatého plastu v šířce 28 mm je rozhodující pro 
vynikající tepelně izolační vlastnosti prahů blaugelb TBS.

Spojení profilu a podlahového prahu dveří blaugelb se provádí nástrojem  
pro všechny běžné konstrukční hloubky pomocí zámkového frézování  
a přímého přišroubování bez adaptéru. Toto spojení zaručuje vyšší stabilitu, 
žádné otáčení okolo osy, při nižších venkovních teplotách žádné praskání 
adaptérů a jednoduchou montáž ve výrobě. Díky zafixování prahu blaugelb 
TBS ve vyfrézovaném profilu nejsou nutné žádné pomůcky nebo 4 ruce. 

Dodatečná podkladová izolace pod podlahovým prahem dveří blaugelb  
trvale odstraní energeticky slabá místa u konstrukčních dílů, které se  
pokládají na podlahové desky. Izolační podkladový profil blaugelb PVC/EPS 
nebo izolační podkladový profil blaugelb EPS pod prahem blaugelb TBS 
zajišťuje při odborně správném provedení utěsnění uvnitř a venku trvalou 
těsnost, jestliže se postupuje podle DIN 18195-4. 

Skladování a způsob dodávky:

Dodávka probíhá jako jednotka s krytem v délce 6 metrů. Kryt je možné  
zavěsit nebo zacvaknout zdola nahoru. Skladujte v suchém a čistém  
prostředí.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


