Rozhodující výhody výrobku

Jen u ﬁrmy Hörmann

Integrované dveře bez vysokého prahu
Umělohmotné prosklení DURATEC

Sekční vrata Hörmann s integrovanými dveřmi
bez vysokého prahu

• vylučuje nebezpečí nehody
• plochý práh z ušlechtilé oceli

Jen u ﬁrmy Hörmann
EVROPSKÝ PATENT

• lze jej snadno přejíždět
• optimálně utěsněný díky
nastavitelnému profilu prahu
s pružným těsněním
• za určitých předpokladů:
jako bezbariérový průchod
(do šířky vrat 7000 mm)
jako únikové dveře
(do šířky vrat 5500 mm)

Jen integrované dveře Hörmann bez vysokého
prahu jsou použitelné i v automatickém provozu,
díky předsazené světelné závoře VL2, bez
omezení, jakým je např. režim obsluhy stisknutím
a přidržením tlačítka u konkurentů.
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Hörmann
Standardně: Integrované dveře bez vysokého prahu extrémně
plochého, jen 5 mm na vnější straně a 10 mm (13 mm od šířky
vrat 5500 mm) v nejvyšším bodě – žádné riziko klopýtnutí
Rozměry v mm.

Konkurenční vrata s integrovanými dveřmi
a vysokým prahem

Oblast prahu
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Konkurent A
Integrované dveře s prahem vysokým
30 mm – značné riziko klopýtnutí, nelze
přejíždět

Konkurent B
Integrované dveře s prahem vysokým
80 mm – značné riziko klopýtnutí, nelze
přejíždět

Konkurent C
Integrované dveře s prahem vysokým
190 mm s nebezpečím klopýtnutí a
silným omezováním průchodu

Umělohmotné prosklení DURATEC
Jen u ﬁrmy Hörmann

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Prosklení DURATEC maximálně odolné proti poškrábání

• trvale jasný průhled
• speciální povrchová úprava v kvalitě
automobilových reflektorů
• nejvyšší odolnost proti poškrábání
• standardně bez navýšení ceny

Lepší tepelná izolace

V hale

Venkovní strana

Dvojité prosklení DURATEC až o 20 % lepší
tepelná izolace při tloušťce tabulek 26 mm

V hale

Jen u ﬁrmy Hörmann

Stav 02.2010 / Tisk 02.2010 / HF 86040 cs

Dodatečnou výhodou nového prosklení DURATEC o tloušťce
26 mm je značně zlepšená tepelná izolace. Hodnota tepelného
prostupu je ve srovnání s prosklením 16 mm až o 20 % nižší.
Volitelně je dodáváno také trojité prosklení s ještě lepší tepelnou
izolací.

www.hoermann.com

Citlivé obvyklé umělohmotné prosklení

Venkovní strana

Trojité prosklení DURATEC až o 30 % lepší tepelná
izolace v porovnání s prosklením 16 mm

