Touch Free
-ovenavaus

Mukavampaa ja
hygieenisempää

dormakaba

Touch Free -ovenavaus

Etuja kaikille
Touch Free -ratkaisut ovat
itsestään selvä valinta, jos
mukavuus ja helppokäyttöisyys
rakennuksessa on tärkeää.

Itseavautuvat ovet helpottavat liikkumista ja antavat
tervetulleeksi toivottavan vaikutelman. Niiden käyttöön
ottaminen parantaa hygieniaa: ovea ei enää tarvitse
koskettaa, mikä auttaa suojautumaan infektioilta.
Touch Free -ovenavausratkaisumme auttavatmyös
ylläpitämään puhtautta ja viihtyisyyttä saniteettitiloissa
sekä muissa herkissä ympäristöissä.

Touch free -ovenavaus
helpottaa liikkumista
monissa paikoissa, kuten
tässä modernissa
sairaalassa.

dormakaban Touch Free -ratkaisut ovat oikea valinta
kaikkiin liike-, toimisto- ja julkisiin rakennuksiin
hygieenisyyden, vähäisen tilantarpeen ja pitkän käyttöiän
ansiosta. Ovi avautuu automaattisesti dormakaban
käyttämien liiketunnistimien, Hands Free
-kulkujärjestelmän ja Touch Free -impulssianturien avulla.
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Ravintolat, huoltoasemat
ja kahvilat
Kun asiakkaat ovat pesseet
kätensä saniteettitilassa, Touch
Free -ratkaisujemme ansiosta
heidän ei tarvitse koskettaa oven
pintoja. Touch Free antaa vahvan
vaikutelman puhtaudesta, mikä
parantaa asiakastyytyväisyyttä
ja vahvistaa yrityskuvaa.
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Yrityksiin ja oppilaitoksiin
Puutteellinen hygienia
toimitiloissa voi lisätä
sairauspoissaoloja. Kun Touch
Free avaa ovet ilman kosketusta,
bakteerien leviäminen estetään
yritysten toimitiloissa sekä
oppilaitoksissa ja muissa
julkisissa tiloissa.
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Sairaalat ja hoitolaitokset
Touch Free -ovenavaus parantaa
potilaiden, asukkaiden ja
hoitohenkilöstön viihtyisyyttä,
kun siirtyminen huoneiden ja
osastojen välillä sujuu
helpommin. Lisäksi se auttaa
pitämään hygienian korkealla
tasolla.
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Touch free -ovenavaus
Kulku ilman kosketusta
ja esteitä

Touch Free -ovenavaustuotteiden avulla saat
aikaan esteettömiä, mukavia ja
helppokäyttöisiä ratkaisuja, joiden avulla
hygienia pysyy korkealla tasolla. Kaikkien
dormakaban tuotteiden tavoin laatu on
korkea. Nämä ratkaisut kestävät pitkään sekä
ovat erittäin kestäviä ja luotettavia. Haluatko
lisätietoja? dormakaba-jälleenmyyjäsi antaa
mielellään lisätietoja. Sivustoltamme
www.dormakaba.com löydät teknisiä tietoja
ja suunnitteluasiakirjoja.
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ES 200

CS 80 Magneo

Modulaarinen ES 200 -liukuoviautoma-

CS 80 Magneo 1-lehtinen liukuoviauto-

tiikka on erittäin monikäyttöinen

matiikka on lähes äänetön. Modernin

erilaisten laajennusmoduulien ansiosta.

rakenteensa ja pienen kokonsa ansiosta
se soveltuu sisätiloihin osaksi tasokasta

Ominaisuudet

sisustussuunnittelua.

• Saatavana 1-lehtisiin, 2-lehtisiin ja
teleskooppiliukuoviin.
• Suunniteltu 1 x 200 kg- tai 2 x 160 kg
-ovilehdille, avautumisleveydet jopa
3000 mm.
• Powerdrive-moottorijärjestelmä
vastaa nopeasti ja dynaamisesti.

Ominaisuudet
• Ovilehden suurin paino 80 kg,
Avautumisleveys jopa 1125 mm.
• Matala automatiikan korkeus.
• Toimii poikkeuksellisen hiljaisesti.
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ED 100 / ED 250

Porteo

dormakaban saranaoviautomatiikka

Porteo kohentaa sisustuksen ilmettä

on matala ja huomaamaton. Lisäksi

tyylikkään dormakaba Contur

se voidaan asentaa kummalle puolelle

-muotoilun ansiosta. Se on hiljainen,

ovea tahansa, joten se on erittäin

luotettava ja nopea asentaa.

monikäyttöinen. Se toimii myös
pariovissa.

Ominaisuudet
• Enintään 80 kg painaville ja 1100 mm

Ominaisuudet
• Enintään 400 kg painaville tai
1600 mm leveille ovilehdille (ED 250).
• Power Assist tekee liikkumisesta
esteetöntä.

leveille sisäoville.
• Sama malli soveltuu veto- ja
työntöpuolille sekä asennettavaksi
yläkarmiin tai ovilehteen.
• Pieni koko (KxLxS): 60 x 530 x 80 mm.

• Aktiivinen tuulikuorman ohjaus
automaattisessa tilassa, toimii
luotettavasti jopa lämpötilassa –20 °C.
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