
Вградена врата без праг
Плексигласово остъкление 
DURATEC

Само при HörmannРешаващи предимства



Секционни врати Hörmann с вградена врата 
без праг

Hörmann
Стандартно: Вградена врата без праг, с изключително 
плоска област на прага, само 5 мм от външната страна  
и 10 мм (13 мм при ширина на вратата от 5500 мм нагоре)  
в най-високата точка – без риск от спъване.

• избягване на рискове от 
злополуки

• плосък праг от благородна 
стомана

• лесно преминаване с колела

• оптимално уплътняване 
благодарение на 
регулируемия прагов профил 
с еластично уплътнение

• при определени 
предпоставки:

за безпрепятствено 
преминаване на хора  
с увреждания (ширина  
на вратата до 7000 мм)

като евакуационна врата 
(ширина на вратата до 
5500 мм)
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Размерите са в мм.

Само вградените врати Hörmann без праг 
могат да се използват и в автоматичен режим, 
благодарение на фотоклетката с изпреварващо 
действие VL2, без ограничения, като напр. 
режим "Тотман" при конкурентните врати  
с праг.

Само при Hörmann
ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ



Конкурентни врати  
с вградена врата и праг

Конкурент A
Вградена врата с праг с височина 30 мм 
– значителен риск от спъване, няма 
възможност за преминаване с колела

Конкурент В
Вградена врата с праг с височина 
80 мм – значителен риск от спъване, 
няма възможност за преминаване  
с колела

Конкурент С
Вградена врата с праг с височина 
190 мм - риск от спъване  
и значително усложняване  
на преминаването
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Плексигласово остъкление DURATEC

• трайно ясна видимост

• специално повърхностно покритие 
с качество като при фаровете  
на автомобилите

• максимална устойчивост  
на надраскване

• стандартно без доплащане

Само при Hörmann

В халето В халетоВъншна страна Външна страна

Двойно остъкление DURATEC с до 20% 
по-добра топлоизолация при дебелина  
на стъклото 26 мм

Тройно остъкление DURATEC с до 30% 
по-добра топлоизолация в сравнение  
с 16-милиметровото остъкление

МАКСИМАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ

По-добра топлоизолация

Допълнително предимство на остъклението DURATEC  
с дебелина 26 мм е значително по-добрата топлоизолация. 
Коефициентът на топлопроводимост е с до 20% по-нисък  
в сравнение с 16-милиметровото остъкление. Като опция се 
предлага и тройно остъкление с още по-добра топлоизолация.
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Само при Hörmann

Максимално устойчиво на надраскване плексигласово остъкление DURATEC

Чувствително, стандартно плексигласово остъкление




