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P a r t n e r s k ý  d o p i s  
 

               Číslo: červenec 2011 

 
 
 
Změny v sortimentu profilů JANSEN 

 
 
Vážení obchodní partneři! 
 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o podstatných změnách v sortimentu profilů Jansen. 
V letošním roce přistoupila společnost Jansen AG ke změnám tvaru profilů u dvou významných 
profilových skupin. 

 
A. Economy 50. 

 
U systému profilů Economy 50 dochází ke změně vzdálenosti křídla a rámu dveří z 8 mm na 10 

mm. Tím se tento parametr sjednocuje pro všechny systémové profily Jansen na stejnou hodnotu 
10 mm. Znamená to zjednodušení hlavně v oblasti návrhu a osazení kování a těsnění. Touto 
úpravou se sjednotí příslušenství dveří (zámky, paniky, elektrické příslušenství atd.) a dveřní 
těsnění s ostatními systémy dveřních profilů Jansen – Janisol, Janisol 2. Změnou geometrie profilu 
zároveň dochází k výměně části profilů Economy 50.   

 
Ze sortimentu budou vyřazeny profily: 

Standardní pohledová šířka  30.013, 30.114, 30.416 
Zúžené profily    30.011, 30.113, 30.414 
Rozšířené profily   30.016, 30.115, 30.417 
Těsnění     455.030 
Požární těsnění   455.032 
 
       Do sortimentu budou nově zařazeny profily: 
Standardní pohledová šířka  30.007, 30.107, 30.407 
Zúžené profily    30.006, 30.106, 30.406 
Rozšířené profily   30.008, 30.108, 30.408 
Těsnění    455.006 (převzato ze systému Janisol) 
Požární těsnění   455.005 (převzato ze systému Janisol 2) 
 
Změny se týkají profilů surových i žárově zinkovaných (označení Z za kódem profilu).  
Přechodové období (prodej obou variant): září – říjen 2011. Po tomto termínu již nemůžeme 
garantovat prodej profilů vyřazených ze sortimentu.  
Bez náhrady budou ze sortimentu vyřazeny profily 30.213, 30.213 GV+GC, 30.214, 30.214 
GV+GC. Zobrazení nových profilů včetně kót naleznete v příloze tohoto dopisu. 
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B. Doorline 50. 
 

U systému profilů Doorline 50 dochází ke změně geometrie dveřních profilů. Znamená to opět 
výměnu části profilů a těsnění.   

 
Ze sortimentu budou vyřazeny profily: 

L profil s drážkou   82.00.103 
T profil s drážkou   82.00.104 
Z profil s drážkou   82.00.105 
Těsnění     455.040 
 
       Do sortimentu budou nově zařazeny profily: 
L profil s drážkou   82.00.108 
T profil s drážkou   82.00.109 
Z profil s drážkou   82.00.110 
Těsnění     455.043 
Zobrazení nových profilů včetně kót naleznete v příloze tohoto dopisu. 

Přechodové období: cca září 2011. Po doprodeji stávajících zásob vyřazovaných profilů budou 
k dispozici pouze nové formy profilů!!! Informujte se včas na termín ukončení prodeje stávajících 
profilů Doorline. 
 
Vzhledem k nekompatibilitě starých a nových typů profilů navzájem (platí pro Economy i Doorline) 
Vás žádáme o prověření Vašich skladových zásob a včasné spotřebování starých typů profilů. Popř. 
pokud budete potřebovat stávající typy profilů pro kompletaci rozpracovaných zakázek, zašlete nám 
včas objednávky, abychom je pro Vás rezervovali.  
 
Pro jakékoliv dotazy k výše uvedeným změnám můžete kontaktovat náš technicko-poradenský tým. 
 

 
Věříme, že inovace v systému profilů JANSEN přispějí k Vašim úspěchům v práci s těmito profily, a 
těšíme se na další spolupráci s Vámi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Handl 
Product Manager systému Jansen 
 
 
 
 
 

 


