
Touch Free
døråpning

Mer behagelig 
og hygienisk



dormakaba Touch Free døråpning

Fordeler for alle virksomheter
Hvis behagelig og brukervennlig 
tilgjengelighet står høyt på 
prioriteringslisten for bygninger, 
er dormakabas Touch Free-
løsninger et selvfølgelig valg.

Selvåpnende dører gir bedre passeringsflyt og føles 
dessuten åpent og gjestfritt. Installasjon av slike dører 
gir også hygieniske fordeler siden man ikke lenger trenger 
å ta på dørene. Flater som vi tar på med hendene kan 
 være kilder til infeksjoner.

I sanitære anlegg og andre følsomme områder der 
renslighet er spesielt viktig, gir våre løsninger for Touch 
Free-dører bedre hygieniske forhold og bidrar til rene og 
hyggelige omgivelser.

De hygieniske fordelene, de kompakte installasjons målene 
og den lange levetiden gjør dormakabas  Touch Free-
løsninger til det perfekte tilskuddet i alle bedrifters og 
organisasjoners bygninger. dormakaba bruker bevegelses-
sensorer, systemer for håndfri  passering og Touch 
Free-impulssendere til å aktivere automatisk åpning 
av dører.

Touch Free døråpning gir 
bekvemmelig passering 
på mange ulike  steder, 
som for eksempel her på 
et moderne  sykehus.
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Restauranter, bensinstasjoner 
og veikroer
Når kundene har vasket hendene 
i fellesrommet ved toalettene, 
gjør våre Touch Free-løsninger at 
de ikke lenger trenger å komme 
i kontakt med dørene. Ved å øke 
renslighetsfølelsen bidrar Touch 
Free også til kundetilfredsheten 
og gir virksomheten et positivt 
image. 
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Bedrifter og 
utdanningsinstitusjoner
Manglende hygiene i en bedrift 
kan føre til høyere sykefravær. 
Kontaktløs åpning og lukking 
av dører med Touch Free hindrer 
spredning av bakterier, ikke bare i 
bedrifter, men også på offentlige 
steder som offentlige bygg, 
skoler og universiteter. 
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Sykehus og andre helse- 
og pleieinstitusjoner
Touch Free døråpning gjør 
lokalene mer brukervennlige 
for pasienter, beboere og 
pleie personale fordi de gjør det 
lettere å komme seg fra rom til 
rom. Med denne løsningen blir 
det også enklere å holde en høy 
hygienisk standard.
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Med våre produkter for Touch Free-åpning av 
dører kan du skape behagelige, brukervennlige 
løsninger uten hindringer og med optimale 
hygieniske forhold. Som alle dormakabas 
produkter holder også disse høy kvalitet, har 
lang levetid og er svært holdbare og pålitelige. 
Vil du vite mer? Din dormakaba-forhandler gir 
deg gjerne flere råd. 

Du kan også gå inn på nettsidene våre på 
www.dormakaba.com, hvor du finner teknisk 
informasjon og produktdokumentasjon.
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ES 200

ES 200 er en skyvedørsautomatikk i 

moduldesign som er svært tilpasningsbar 

ved hjelp av programvelger.

Egenskaper

• Finnes med løsning for 1-blads, 2-blads 

og teleskopskyvedør

• Designet for dørvekter på 1 x 200 kg 

eller 2 x 160 kg og åpningsbredder på 

opptil 3.000 mm

• Powerdrive-motorsystem gir utmerket, 

dynamisk drift
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CS 80 Magneo

Skyvedørsautomatikken CS 80 Magneo 

er nesten helt lydløs. Den moderne 

designen og de kompakte målene gjør at 

den passer godt til spesielt utformede 

steder og konsepter med sofistikert 

interiørdesign.

Egenskaper

• Maks. dørvekt 80 kg, åpningsbredde 

opptil 1.125 mm

• Lav automatikkhøyde

• Eksepsjonelt stille i drift
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Touch Free døråpning
Kontaktfri passering 
uten hindringer
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ED 100 / ED 250

Den lave høyden og diskrete designen 

på dormakabas slag dørsautomatikker 

innebærer at de er spesielt allsidige og 

kan  installeres på valgfri side av døren. 

De fungerer også på dobbeltdører med 

koordinering.

Egenskaper

• For dører på opptil 250 kg som har 

opptil 1.600 mm  bredde (ED 250)

• Power Assist for uhindret passering 

• Aktiv vindlaststyring i autoinnstilling, 

pålitelig ned til –20 °C
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Porteo

Den elegante Contur-designen gjør 

Porteo ideell til innredningsbruk. Den 

er stille, pålitelig og enkel i bruk.

Egenskaper

• For dører på opptil 80 kg som er 

opptil 1.100 mm bredde

• Samme modell for trekk- og 

skyveside og for montering på karm 

eller dørblad

• Kompakte mål (H x B x D): 

60 x 530 x 80 mm
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dormakaba Norge AS
Hamborggata 21
3018 Drammen
T: 06866
www.dormakaba.no

www.dormakaba.com
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