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DE COMPACTE MANUELE SCHUIFDEUR MET VELE TALENTEN
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Technische kenmerken:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Enkele of dubbele deur, met of zonder zijlichten, telescopisch en met synchro-functie
Voor glazen en houten deuren, lichte en zware deuren (50, 80 en 150 kg)
Toe te passen met gehard glas of gelaagd veiligheidsglas, dankzij de unieke ‘Clamp & Glue’ technologie
DORMOTION demping, elektromechanisch slot en status indicator kunnen achteraf toegevoegd worden
Zelfsluitend, zonder externe stroomvoorziening
Toegang tot alle relevante onderdelen en instelmogelijkheden, via de verwijderbare afdekplaat
Eenvoudige hoogteregeling van het hangende deurpaneel
Standaard leverbaar in wit, zilver en dark niro (RVS-look) en optioneel met speciale gepoederlakte of
geanodiseerde afwerkingen
Beschikbaar in standaard en configureerbare sets

Ontdek de voordelen, voor u als installateur of gebruiker:
■
■
■
■
■
■
■

Eén productfamilie, voor alle oplossingen
Extra veiligheid, duurzaam toe te passen
Gebruiksvriendelijk, comfortabel, discreet en stil
Dubbele schuifdeur, ook bij smalle doorgangen
Eenvoudige en snelle installatie en afstelling werken tijd- en kostenbesparend
Naar eigen wens en interieur aan te passen
Eenvoudig kiezen, eenvoudig bestellen

Naast deze schuifdeuroplossing biedt DORMA heel wat andere toegangsoplossingen, waaronder:

Toegangscontrole

Glasbeslag

Automatische deuren

Paniekbeslag

Wenst u meer informatie of ondersteuning bij de uitwerking van uw project?
Neem dan contact met ons op:
DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
Belgium
T. +32 (0)50 451 570
info@dorma.be
www.dorma.be

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB DODEWAARD
Netherlands
T. +31 (0)488 418 100
info@dorma.nl
www.dorma.nl
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