Rozhodujúce výhody výrobku

Len u ﬁrmy Hörmann

Integrované dvere bez vysokého prahu
Plastové presklenie DURATEC

Sekcionálne brány Hörmann
s integrovanými dverami bez vysokého prahu

• zabraňujú nebezpečenstvu
úrazov
• plochý prah z ušľachtilej ocele

Len u ﬁrmy Hörmann
EURÓPSKY PATENT

• jednoduchý prejazd
• optimálne utesnené vďaka
nastaviteľnému prahovému
profilu s flexibilným tesnením
• za určitých predpokladov:
ako bezbariérový prechod
(do šírky brány 7 000 mm)
ako únikové dvere
(do šírky brány 5 500 mm)

Iba integrované dvere Hörmann bez vysokého
prahu je možné bez obmedzenia použiť aj
v automatickej prevádzke, vďaka predbiehajúcej
svetelnej závore VL2, ako napr. pri prevádzke
mŕtvy muž u konkurentov.
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Hörmann
Sériovo: integrované dvere s extrémne plochým prahom,
zvonku iba 5 mm a v najvyššom bode 10 mm (13 mm od šírky
brány 5 500 mm) – bez rizika zakopnutia
Rozmery v mm.

Konkurenčné brány s integrovanými dverami
a s vysokým prahom

Oblasť prahu
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Konkurent A
Integrované dvere s prahom vysokým
30 mm – výrazné nebezpečenstvo
zakopnutia, bez možnosti prejazdu

Konkurent B
Integrované dvere s prahom vysokým
80 mm – výrazné nebezpečenstvo
zakopnutia, bez možnosti prejazdu

Konkurent C
Integrované dvere s prahom vysokým
190 mm s nebezpečenstvom
zakopnutia a s výrazným
obmedzením prechodu

Plastové presklenie DURATEC
Len u ﬁrmy Hörmann

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU

Plastové presklenie DURATEC s maximálnou odolnosťou voči poškriabaniu

• trvalo jasný priehľad
• špeciálna povrchová úprava v kvalite
automobilových svetlometov
• maximálna odolnosť voči
poškriabaniu
• sériovo bez navýšenia ceny

Lepšia tepelná izolácia

V hale

Vonkajšia
strana

Dvojité presklenie DURATEC až o 20% lepšia
tepelná izolácia pri hrúbke skla 26 mm

V hale

Len u ﬁrmy Hörmann
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Dodatočnou výhodou presklenia DURATEC s hrúbkou 26 mm
je podstatne zlepšená tepelná izolácia. Hodnota prechodu tepla
je v porovnaní so 16 mm presklením nižšia až o 20%. Voliteľne
je možné zakúpiť aj s trojitým presklením s ešte lepšou tepelnou
izoláciou.

www.hoermann.com

Citlivé, bežné plastové presklenie

Vonkajšia
strana

Trojité presklenie DURATEC až o 30% lepšia
tepelná izolácia v porovnaní s presklením
s hrúbkou 16 mm

