
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
KLAPA REWIZYJNA PREMIUM LINE 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
• nie wymaga szpachlowania 
• wypełnienie z płyty imregnowanej 
• uszczelka obwodowa klapy 
• rama z aluminium, połączenia „Tox” 
• obustronne zabezpieczenie przed całkowitym otwarciem 
• ukryty zamek 
• do zastosowań w sufitach i ścianach z g-k 
• produkt można stosować w pomieszczeniach wilgotnych 
• dołączona instrukcja montażu 
 
WYMIARY 
200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 600 mm 
 
Wymiary specjalne na zamówienie 
 
 
 

KLAPA REWIZYJNA z płytą g-k lub bez płyty g-k 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
• aluminiowa klapa rewizyjna 
• z płytą g-k lub bez płyty g-k 
• skrzydło drzwiowe niewyjmowane 
 
ZASTOSOWANIE 
• do sufitów i ścian 
 
RODZAJE 
Z PŁYTĄ GKBi/H2 
• wkładka z płyt g-k o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
RAMA ALUMINIOWA BEZ PŁYTY g-k 
• rama dla płyt o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Wymiary specjalne na zamówienie 
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KLAPA REWIZYJNA z wyjmowanym skrzydłem drzwiowym 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
• aluminiowa klapa rewizyjna 
• z płytą lub bez płyty GKBi/H2 
• z wyjmowanym skrzydłem drzwiowym 
 
ZASTOSOWANIE 
• do sufitów i ścian 
RODZAJE 
PŁYTA g-k KLEJONA DO RAMY 
• wkładka z płyt g-k o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
PŁYTA g-k PRZYKRĘCANA DO RAMY 
• wkładka z płyt g-k o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
RAMA ALUMINIOWA BEZ PŁYTY g-k 
• rama dla płyt o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Wymiary specjalne na zamówienie 
 
 
 
 

KLAPA REWIZYJNA do obłożenia płytkami ceramicznymi 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
• aluminiowa klapa rewizyjna 
• z płytą GKBi/H2 
• możliwość oklejenia płytkami ceramicznymi 
• szybki, łatwy montaż 
• jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt g-k 
• możliwość regulacji zamków zapadkowych 
 
RODZAJE 
• wkładka z płyt g-k o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Wymiary specjalne na zamówienie 
 
 
 

KLAPA REWIZYJNA hermetyczna i pyłoszczelna 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
• aluminiowa klapa rewizyjna 
• z płytą lub bez płyty GKBi/H2 
• hermetyczna i pyłoszczelna 
 
ZASTOSOWANIE 
• do ścian i sufitów 
 
RODZAJE 
• wkładka z płyt g-k o grubości: 25, 15, 12,5 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Wymiary specjalne na zamówienie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

KLAPA REWIZYJNA z blachy stalowej 
 
ZASTOSOWANIE: 
• do ścian i sufitów 
 
RODZAJE 
Z ZAMKIEM CZWOROKĄTNYM 
• kolor biały 
• wymiary: 150x150 mm, 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Z ZAMKIEM ZAPADKOWYM 
• kolor biały 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Z ZAMKIEM CYLINDRYCZNYM 
• kolor biały 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
 
 

KLAPA REWIZYJNA przeciwpożarowa 
 
Aluminiowa klapa rewizyjna 
 
RODZAJE 
DO ŚCIAN EI30 - EI120 
• grubość płyty: 25 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm, 700x700 mm, 
800x800 mm, 900x900 mm, 1000x1000 mm 
 
DO ŚCIAN SZYBÓW INSTALACYJNYCH EI30 
• grubość płyty: 25 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO ŚCIAN SZYBÓW INSTALACYJNYCH EI60 
• grubość płyty: 30 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO ŚCIAN SZYBÓW INSTALACYJNYCH EI120 
• grubość płyty: 40, 50 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO ŚCIAN O SZTYWNEJ KONSTRUKCJI EI120 
• grubość płyty: 40, 50 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO ŚCIAN MASYWNYCH EI120 
• grubość płyty: 40, 50 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO SUFITÓW EI30 
• grubość płyty: 25 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO SUFITÓW EI60 
• grubość płyty: 30 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
DO SUFITÓW EI90 
• grubość płyty: 40, 43 mm 
• wymiary: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm 
 
Wymiary specjalne na zamówienie 
 

 

 


