
Touch Free
døråbning

Mere komfortabel 
og hygiejnisk



dormakaba Touch Free døråbning

Fordele for alle virksomheder
Hvis komfortabel og brugervenlig 
adgang står højt på prioriterings
listen for et byggeri, er Touch 
Freeløsningerne fra dormakaba 
et oplagt valg.

Selvåbnende døre forenkler passagen og får brugerne til 
at føle sig velkomne. Installation af denne løsning giver 
hygiejniske fordele, fordi man ikke længere behøver at røre 
ved døren. Overflader, som vi rører ved med hænderne 
kan blive til smittekilder.

I sanitære anlæg og andre følsomme områder, hvor 
renlighed er af største  betydning, forbedrer vores 
løsninger med Touch Free døråbning de  hygiejniske 
forhold og bidrager til rene og behagelige omgivelser.

De hygiejniske fordele, de kompakte indbygningsmål og 
den lange levetid gør dormakaba Touch Freeløs ningerne 
til et perfekt  supplement i alle  erhvervsbygninger og 
offentlige  bygninger. dormakaba anvender bevægel ses -
sensorer, Hands Free passagesystemer og Touch Free
impulssensorer til at aktivere automatisk dør åbning. 

Touch Free døråbningen 
bruges til nem passage 
mange forskellige  steder, 
som her på et  moderne 
 hospital.



Touch Free døråbningdormakaba
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Restauranter, tankstationer 
og vejcafeterier
Når kunderne har vasket hænder 
i det fælles område ved toiletter
ne, betyder vores Touch Free
løsninger, at de ikke længere 
behøver at komme i kontakt 
med dørenes overflader. Med 
en oplevelse af mere renlighed 
bidrager Touch Free også til 
kundetilfredshed og et positivt 
image. 
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Virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner
Svigtende hygiejne i virksom
heden kan føre til højere syge
fravær. Kontaktfri åbning og 
lukning af døre med Touch Free 
forhindrer spredning af bakterier, 
ikke kun i virksomheder, men 
også på offentlige steder såsom 
offentlige bygninger, skoler og 
universiteter. 
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Hospitaler og anden 
sundhedspleje
Touch Freedøråbning øger 
lokalernes brugervenlighed for 
 patienter, beboere og pleje
personale, fordi de letter 
 passagen mellem rum og 
afdelinger. Med denne løsning 
er det også lettere at opret
holde en høj hygiejnestandard.

01

03

02



Med vores produkter til Touch Free-åbning af 
døre kan du skabe barrierefri, komfortable og 
brugervenlige løsninger til optimale  hygiejniske 
forhold. Som alle dormakabas produkter har 
disse produkter høj kvalitet, lang levetid, og de 
er meget holdbare og pålidelige. Vil du vide 
mere? Din dormakabaforhandler vil med 
glæde give dig mere rådgivning. 

Du kan også besøge vores websted på 
 www.  dormakaba. com teknisk information 
og planlægningsdokumentation.
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ES 200

ES 200 er en skydedørsautomatik i 

modulopbygget design, der kan tilpasses 

med forskellige udvidelses moduler.

Egenskaber

• Fås med en løsning til 1-fløjede og 

2-fløjede døre samt teleskopskydedøre

• Designet til panelvægte på 1 x 200 kg 

eller 2 x 160 kg og åbningsbredder op 

til 3.000 mm

• Powerdrivemotorsystem til 

enestående dynamisk respons
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CS 80 Magneo

Skydedørsautomatikken CS 80 Magneo 

er næsten helt  lydløs. Det moderne 

design og de kompakte dimensioner 

gør den velegnet til specialudformede 

rum og koncepter med avanceret 

indretningsdesign.

Egenskaber

• Maks. panelvægt på 80 kg, åbnings

bredde op til 1.125 mm

• Lav automatikhøjde

• Usædvanligt støjsvag drift
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Touch Free døråbning
Kontaktfri passage 
uden forhindringer
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ED 100 / ED 250

dormakabas svingdørsautomatikkers 

lave højde og diskrete  design betyder, at 

de er usædvanligt alsidige og kan 

installeres på valgfri side af døren. De 

fungerer også til dobbeltdøre.

Egenskaber

• Til døre op til 250 kg i op til 1.600 mm 

bredde (ED 250)

• Power Assist for uhindret passage 

• Aktiv vindbelastningsstyring i 

automatisk tilstand,  pålidelig ned 

til –20 °C
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Porteo

Det elegante Conturdesign gør Porteo 

ideel til indretningsbrug. Den er 

støjsvag, pålidelig og hurtig at  montere.

Egenskaber

• Til døre op til 80 kg i op til 1.100 mm 

bredde

• Samme model til træk og skub og til 

montering på over karmen og 

dørbladet

• Kompakte mål (H x B x D): 

60 x 530 x 80 mm
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dormakaba Danmark A/S
Roholmsvej 10A, 1
2620 Albertslund
T: +45 44 54 30
www.dormakaba.dk

www.dormakaba.com
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