
Hoog gebruiksgemak
voor nog meer deur-
breedtes.

De nieuwe
TS 99 FL
 TS 99 FLR
TS 99 FLR-K



Ook goede producten kunnen verbeterd worden.
De nieuwe TS 99 FLen FLR bieden nog meer comfort.

In het verlengde van onze 
hoge kwaliteitseisen hebben 
wij de techniek en het bedie
ningscomfort van de reeds 
hoogwaardige klassieke deur
sluiter TS 99 FL nogmaals 
verbeterd. 
 
 
 

Nieuwe deurbreedtes.

De nieuwe TS 99 FL is nu 
geschikt voor deurbreedtes 
tot 1250 mm en is hierdoor 
ideaal voor gebruik in zieken
huizen, verzorgingstehuizen 
en verpleeghuizen, d.w.z. 
voor plekken waar barrière
vrijheid een grote rol speelt.

Nieuw gebruiksgemak.

Door de verbeterde en unieke 
vrijloopfunctie zijn nu alle 
met de TS 99 FL uitgeruste 
deuren onmiddellijk tijdens 
het openen weerstandsloos 
te bedienen. De weerstand 
bij het openen van de deur 
behoort hiermee tot het 
verleden.

Deze techniek is met name 
geschikt voor toepassing 
in kinderdagverblijven, 
zieken en verpleeghuizen en 
scholen.
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De DORMA TS 99 FL is een 
deursluiter met vrijloopfunctie 
welke gecombineerd kan 
worden met een brandmeld
installatie (bijv. DORMA 
RMZ). De TS 99 FLR en de 
TS 99 FLRK zijn totaalop
lossingen met ingebouwde 
rookmelder, transformator, 
vastzetinrichting en vrij
loopfunctie. Deze systemen 
maken deuren vrij en zonder 
enige weerstand beweeg
baar. Niet alleen bij rook of 
brandmelding maar ook bij 
spanningsuitval wordt de 
deur door de drangerfunctie 
veilig en conform de voor
schriften gesloten. Gecerti
ficeerd volgens EN 1154 en 
EN 1155 en voorzien van 
het CEkeurmerk.  
Productie onder ISO 9001.

Het juiste product voor vele 
doelgroepen.

  De TS 99 FL is voor  
1vleugelige, en in com
binatie met de DORMA 
sluitvolgorderegelaar GSR 
ook voor 2vleugelige 
deuren geschikt. Een an
der overtuigend argument 
is het kenmerkende Contur 
Design wat uitstekend te 
combineren is met andere 
DORMA producten.

  Voor de installateur is de 
snelle en eenvoudige 
montage een voordeel net 
zoals het flexibel gebruik 
door de mogelijkheid van 
normale of kopmontage. 

  Voor de architecten/ 
planners waarborgt de  
TS 99 FL, door de confor
miteit met de wettelijke 
vereisten, een barrière
vrije inrichting. 

  Voor de gebruikers is de 
deur gemakkelijk en com
fortabel te openen. En 
aan dit comfort wordt een 
hoge mate van veiligheid 
binnen het bereik van  
de brandpreventie toege
voegd.

TS 99 FL. Veiligheid bij brand.
De TS 99 FL in een kliniek 
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Scheidingswandsystemen

Deurtechniek

Automatische deuren

Glasbeslagtechniek

Veiligheidstechniek/tijds-  
en toegangscontrole (STA)
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Divisie Deurtechniek

Region Zentraleuropa
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495
www.dorma.de

DORMA van Duin Nederland B.V.
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
Tel. +31 488 418100
Fax +31 488 418190
www.dorma.nl

DORMA foquin N.V./S.A
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tel. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be
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www.dorma.com




