
Vodotěsné dveře JaP

POUŽITÍ
Ideální řešení pro Váš rodinný 

dům, chalupu nebo garáž.

Vodotěsné dvěře PPD-1 a PPD-2 

možné použít i v průmyslových 

objektech, kde chrání před pro-

niknutím vody do administrativ-

ních nebo výrobních prostor, IT 

místnosti, archivu a jiných citlivých 

prostor.

Foto z testování dveří PPD-2  �

Certifkáty dveří PPD-1 a PPD-2

Průmyslové použití – ŠKODA AUTO

Atypické dvoukřídlé dveře Atypické dveře

Serverovna Privátní použití – sklep

DALŠÍ NABÍZENÁ ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Více informací na www.jap-jacina.cz

ATYPICKÁ
VODOTĚSNÁ 

ŘEŠENÍ

VODOTĚSNÁ 
VRATA

LINIOVÁ ZÁBRANA 
INOVA AL SE SPODNÍ 

STAVBOU

ANTIKONTAMINAČNÍ
ZÁBRANA

MOBILNÍ 
ZÁBRANA 
INOVA AL

MOBILNÍ 
ZÁBRANA JPZ

LINIOVÁ MOBILNÍ
ZÁBRANA FLOM

BEZ SPODNÍ STAVBY



TĚSNOST A SPOLEHLIVOST 
PO DOBU MIN. 7 DNÍ
Nepropustnost dveří zajišťuje celoobvodové nafukovací 

EPDM těsnění umístěné v křídle dveří a nerezový pásek 

v zárubni. Ve dvou provedeních – s výškou vodního 

sloupce 1 nebo 5 m, jiná atypická řešení na vyžádání.

MANUÁLNÍ NEBO 
AUTOMATICKÁ AKTIVACE 
Systém se aktivuje nahuštěním EPDM těsnění pomocí 

ventilu umístěném v boxu vedle dveří, a to buď ma-

nuálně hustilkou, kompresorem, CO2 bombičkou, tla-

kovou lahví, nebo automaticky řídící jednotkou pomocí 

záplavového čidla, tlačítkem na řídící jednotce nebo 

dálkově.

DESIGN I FUNKČNOST  
JAKO KLASICKÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE
Standardem těchto dveří jsou funkce jako u běžných 

dveří. Na výběr levé nebo pravé otevírání, barva, roz-

měry i další dovybavení.

Zabraňují proniknutí vody 
v případě povodní, záplav 
nebo přívalových dešťů 
do domů či jiných objektů. 
Snadná a rychlá aktivace 
v případě potřeby.

VODOTĚSNÉ DVEŘE
OCHRANA PROTI PŘÍVALOVÉ A STOJATÉ VODĚ

PPD-1

benefity



DVEŘE
‣ šířka: 0,8 až 1,2 m
‣  výška: 2,0 až 2,2 m
‣  povrchová úprava: nátěrový systém dle normy 

ČSN ISO 12944-5, pro korozivní prostředí C3 (střední), 
se střednědobou životností (M,5-15 let) do obnovy 
nátěru, NDFT 180 μm

‣  základní barevnost RAL 9002 a RAL 7016, další 
barevné provedení za příplatek

‣ směr otevírání: vlevo nebo vpravo 

KŘÍDLO
‣ tloušťka dveřního křídla: 62 mm
‣  nafukovací EPDM těsnění, nafukovaní se provádí přes 

ventil na hodnotu 3,5 baru
‣  3dílný (PPD-2) nebo 2dílný (PPD-1) hliníkový pant
‣  2stěnné křídlo (na vnitřní straně plech o síle  

2 mm, na vnější straně plech o síle 3 mm)
‣  výplň: desková minerální vata tloušťky 60 mm
‣  vnější celoobvodové těsnění (v křídle i zárubni)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ZÁRUBEŇ
‣ dva konstrukční typy (do otvoru a před otvor)
‣  čtyřstranná obvodová rohová zárubeň s polodrážkou
‣  profil zárubně z plechu o tloušťce 1,75 mm s těsněním

KOVÁNÍ
‣  klika: nerezová ocel, výška kliky 1,21 m (PPD-1) / 

1,05 m (PPD-2)

VARIABILITA
‣  PPD-1 – výška vodního sloupce 1 m, zámek a kování 

(klika - klika) ve dveřích
‣  PPD-2 – výška vodního sloupce 5 m, zámek a kování 

umístěny na suché straně, jednostranné kování, na 
straně vody madlo, vložka vodotěsně zajištěna

‣  standardně dodáváno s manuální aktivací, možnost 
doplnění o automatickou aktivaci 

výkresy a specifikace

Vodotěsné dveře JaP
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výkresy a specifikace

Vodotěsné dveře JaP

PPD-1 *

PPD-2 *

Strana vody

Strana vody
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výška kliky: 1,21 m

*Verze s manuální aktivací,  
lze objednat i verzi 

s automatickou aktivací

*Verze s automatickou aktivací,  
lze objednat i verzi  

s manuální aktivací

výška kliky: 1,05 m

předsazený zámek

řídicí jednotka 
umístěná na suché straně

záplavové čidlo

kování: klika z obou stran

kování: madlo na mokré straně, 
klika na suché straně

třídílné panty

dvoudílné panty

čidlo zavření dveří

samozavírač

Suchá strana


