
Személybejáró ajtó alacsony küszöbbel
DURATEC műanyag üvegezés

Csak a Hörmann-nálDöntő jelentőségű termékelőnyök



Hörmann szekcionált kapuk alacsony 
küszöbös személybejáró ajtóval

Hörmann
Alapkivitelben: alacsony küszöbös személybejáró ajtó, 
extrém lapos, a széleken csak 5, középen 10 mm (5500 mm-es 
kapuszélességtől 13 mm) küszöbbel – nincs botlásveszély

• Csökkenti a balesetveszélyt

• Lapos nemesacél küszöb

• Könnyű az átjárás

• Optimálisan tömít a flexibilis 
tömítéssel felszerelt, állítható 
küszöbprofilnak köszönhetően

• Használható adott  
feltételek esetén:

akadálymentes átjáróként 
(max. 7000 mm-es 
kapuszélességig)

menekülőajtóként (max. 
5500 mm-es kapuszélességig)

5 10

Méretek mm-ben

Csak a Hörmann alacsony küszöbös 
személybejáró ajtók használhatók, a VL2 elölfutó 
fénysorompónak köszönhetően akár automata 
üzemmód esetén is, korlátozás nélkül, ellentétben 
pl. a versenytársak Totmann-üzemmódjával.

Csak a Hörmann-nál
EURÓPAI SZABADALOM



A versenytárs terméke magas küszöbös 
személybejáró ajtóval

"A" versenytárs
Személybejáró ajtó 30 mm magas 
küszöbbel – komoly botlásveszély,  
nem lehet áthajtani rajta

"B" versenytárs
Személybejáró ajtó 80 mm magas 
küszöbbel – komoly botlásveszély,  
nem lehet áthajtani rajta

"C" versenytárs
Személybejáró ajtó 190 mm magas 
küszöbbel, ez botlásveszélyes és 
erősen korlátozza az átjárhatóságot
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DURATEC műanyag üvegezés

• Tartósan tisztán átlátszó

• Speciális felületi bevonat 
autófényszóró minőségben

• Legerősebb karcállóság

• Alapkivitelben, felár nélkül

Csak a Hörmann-nál

Csarnokon belüli oldal Csarnokon belüli oldalKülső oldal Külső oldal

DURATEC dupla üvegezés max. 20%-kal jobb 
hőszigetelés 26 mm-es betétvastagsággal

DURATEC 3-rétegű üvegezés max. 30%-kal jobb 
hőszigetelés a 16 mm-es üvegezéshez képest

A LEGERŐSEBB KARCÁLLÓSÁG

Jobb hőszigetelés

Egy további előnye az új 26 mm vastag DURATEC üvegezésnek a 
jelentősen jobb hő szigetelés. A hőátbocsátási tényező a 16 mm-es 
üvegezéshez képest akár 20%-kal alacsonyabb. Opcionálisan akár 
a még jobb hő szigetelésű 3-rétegű üvegezéssel is kapható.
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Csak a Hörmann-nál

DURATEC műanyag üvegezés a legmagasabb karcállósággal

Sérülékeny, hagyományos műanyag üvegezés




