Odločilne prednosti proizvoda

Samo pri Hörmannu

Osebni prehod z minimalnim pragom
DURATEC plastična zasteklitev

Hörmann sekcijska vrata z osebnim prehodom
z minimalnim pragom

• preprečuje nevarnost nesreče
• nizek prag iz nerjavnega jekla

Samo pri Hörmannu
EVROPSKI PATENT

• neovirano prevozen
• optimalna zatesnjenost,
zahvaljujoč nastavljivemu
profilu praga s fleksibilnim
tesnilom
• pod določenimi pogoji:
kot neoviran prehod
(do 7000 mm širine vrat)
kot evakuacijska vrata
(do 5500 mm širine vrat)

Samo Hörmann osebni prehod z minimalnim
pragom je lahko tudi sestavni del vrat z
avtomatskim delovanjem, zahvaljujoč odmični
fotocelici VL2, brez omejitev, kot je n.pr. delovanje
v sistemu Totmann pri konkurentih.
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Hörmann
Serijsko: Osebni prehod z minimalnim pragom izredno nizke izvedbe,
samo 5 mm višine ob straneh in 10 mm (13 mm nad 5500 mm širine
vrat) na najvišjem mestu – brez nevarnosti spotikanja
Mere v mm.

Konkurenčna vrata z osebnim prehodom in
pragom z nevarnostjo spotikanja

območje praga
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Konkurent A
Osebni prehod s pragom višine 30 mm
– precejšnja nevarnost spotikanja, prag
ni prevozen

Konkurent B
Osebni prehod s pragom višine 80 mm
– precejšnja nevarnost spotikanja,
prag ni prevozen

Konkurent C
Osebni prehod s pragom višine
190 mm z nevarnostjo spotikanja in
precejšnjim oviranjem prehoda

DURATEC plastična zasteklitev
Samo pri Hörmannu

NAJVIŠJA ODPORNOST PROTI PRASKAM

DURATEC plastična zasteklitev z najvišjo odpornostjo proti praskam

• trajno jasen pogled
• specialen površinski premaz v
kakovosti avtomobilskih žarometov
• največja odpornost proti praskam
• serijsko brez doplačila

Dodatna prednost DURATEC zasteklitve debeline 26 mm je
bistveno boljša toplotna izolacija. Vrednost toplotne prehodnosti je
v primerjavi z zasteklitvijo debeline 16 mm nižja do 20%. Opcijsko
je na voljo tudi trojna zasteklitev s še boljšo toplotno izolacijo.

V hali

Na zunanji strani

DURATEC dvojna zasteklitev do 20% boljša
toplotna izolacija pri debelini stekla 26 mm

V hali

Samo pri Hörmannu

Na zunanji strani

DURATEC trojna zasteklitev do 30% boljša toplotna
izolacija v primerjavi s steklom debeline 16 mm
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Boljša toplotna izolacija

www.hoermann.com

Občutljiva, običajna plastična zasteklitev

