ST FLEX / TST FLEX

Universele automatische schuifdeuren

Automatische schuifdeuren van dormakaba.
Esthetisch en functioneel.
Ons schuifdeursysteem ST FLEX biedt een veelzijdig, universeel
programma automatische aandrijvingen. Door de grote diversiteit aan standaard afmetingen zijn de FLEX deuren uitzonderlijk
economische oplossingen. Alle deursystemen kunnen op maat
ontworpen, geproduceerd en montageklaar geleverd worden.

De ST FLEX automatische
schuifdeuren combineren:
■

maximale flexibiliteit

■

comfortabele bediening

■

elegante transparantie

■

optimale beveiliging

■

betrouwbaarheid

21 Door Syste

21 Door Systems II

in één enkel systeem.
De automatische telescopische schuifdeur TST FLEX maakt het
mogelijk om een grote doorgangsbreedte in smalle openingen te
creëeren.
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Technische kenmerken:
■

Zeer smalle profielen

■

Probleemloze aanpassing aan individuele eisen

■

Te voorzien van gelaagd, enkel of geïsoleerd veiligheidsglas

■

Inbouwvloerrail met hemelwaterafvoer (HWA) mogelijk

■

De aandrijving is getest op 1.000.000 bewegingen

■

Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding en betrouwbaarheid

Ontdek de productkenmerken en voordelen voor u als gebruiker:
■

Een uitnodigende entree voor uw gebouw

■

Verkrijgbaar in vele uitvoeringen en met een uitgebreid optiepakket

■

De inbouw vloergeleiding zorgt voor een betere bescherming tegen wind, water en stof

■

Het systeem is standaard voorzien van vele instelmogelijkheden en functieprogramma’s

■

Voor zowel buiten- als binnendeuren

■

Zeer scherp geprijsd

Het ontzorgen en begeleiden van de klant naar de passende
oplossing maakt deel uit van de dormakaba-missie, dit
zowel in de ontwerpfase, tijdens de bouw maar ook nadat
het gebouw in gebruik is genomen.
Wenst u meer informatie of ondersteuning bij de uitwerking
van uw project? Neem dan a.u.b. contact met ons op.
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