Mrežna navojna vrata RollMatic
Prostorsko varčna izvedba je optimalna za zapiranje trgovin z malo prostora

Prepričljiva tehnika

Detajli so odlično medsebojno usklajeni

Prostorsko varčna izvedba v dveh variantah kril navojnih vrat
Zaradi prostorsko varčne izvedbe z maks. 335 mm potrebnega prostora na prekladi
oz. vgradne globine so nova mrežna navojna vrata RollMatic posebno primerna
za zapiranje trgovin z malo razpoložljivega prostora. Izberite med 2 variantama kril
navojnih vrat. Obe izvedbi sta na voljo v številnih barvah RAL. Izvedbo HG-L lahko
dobite dodatno v valjani, neobdelani površini. Tako se mrežna navojna vrata barvno
perfektno ujemajo v svojo okolico.

Z ročnim upravljanjem ali s pogonom
Upravljanje poteka preko potezne verige oz. potezne vrvi
v primeru ročnega upravljanja, ali avtomatično s pogonom.
S serijsko mejno obremenitvijo ni potrebna niti vgradnja
varovalke na spodnjem zaključnem robu niti varovalo pred
potegom. Pogon je prostorsko varčno vgrajen v ohišje
navojne osi. Tako potrebujejo vrata samo 110 mm
oz. 210 mm stranskega prostora na strani pogona.

Zanesljivo in varno

Samo pri Hörmannu

Z zanesljivo tehniko nateznih vzmeti je mogoče vrata
z lahkoto upravljati ročno. Pri vratih s pogonom pa ta tehnika
podpira pogon pri odpiranju in zapiranju vrat. Poleg tega
pa dvojna vodila vrvi varujejo vrata pred padcem.

Protivlomno fiksirano
Serijska varovala pred izvlekom ob stranskih delih krila
navojnih vrat zanesljivo držijo vrata v tekalnih vodilih.
Ta varovala preprečujejo, da bi se krilo mrežnih navojnih vrat
potisnilo iz tekalnega vodila in delujejo tako protivlomno.

Varno zaprto
Mrežna navojna vrata je mogoče varno zapreti na spodnjem
profilu s profilnim cilindrom. Aktiviranje sledi po izbiri
od znotraj ali zunaj. Alternativno je mogoče mrežo zavarovati
tudi s potisnim zapahom. Pri vratih s pogonom pa pogon
preprečuje nasilno dvigovanje krila navojnih vrat. Dodatno
varnost pa nudita tudi spodnji profil z zaklepanjem
in potisni zapah.

Spodnji profil z zaklepanjem

Potisni zapah

HG-L, aluminij, lahek in stabilen
Elegantna in prostorsko varčna aluminijasta izvedba
je posebno primerna za uporabo v pasažah s trgovinami.
Površina pa je na voljo v neobdelani valjani ali prašno
lakirani izvedbi.

HG 75, aluminij
Iztisnjeni aluminijasti profili so na voljo v prašno lakirani
površini. Pravokotne odprtine, velikosti 100 × 40 mm
so na voljo v vzporedni ali zamaknjeni razporeditvi.

Tip krila navojnih vrat

HG-L

HG 75

Območje velikosti
do širine
do višine

4000 mm
3100 mm

4000 mm
3000 mm

Material

aluminij

aluminij

Površine brez barvnega premaza

valjana neobdelana

Površine z barvnim premazom

barvni premaz RAL po izbiri

RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006,
RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016,
RAL 9005

Lastna teža krila navojnih vrat

ca. 6,5 kg/m²

ca. 6,5 kg/m 2

Vgradne mere / območja velikosti
Mrežna navojna vrata RollMatic

Vgradnja za odprtino

Razlaga mer

210

5**

210*

100

5**

100*

X

BMB

mera za naročilo širina

BMH

mera za naročilo višina

LB

svetla širina

LDB

svetla širina prehoda

LH

svetla višina

LDH

svetla višina prehoda

EBT

vgradna globina

S

potreben prostor na prekladi

OFF

zgornji rob končne višine tal

AUSS

zunaj

Vgradna globina EBT

OFF

do višine vrat 2300 mm

290 mm

nad višino vrat 2301 mm

335 mm

Potreben prostor na prekladi
≥ 115

LB = BMB = LDB

≥ 115

AUSS
80
110

290 mm

nad višino vrat 2301 mm

335 mm

Svetla mera prehoda

40

5

do višine vrat 2300 mm

110

5

S
290 (LH ≤ 2300)
335 (LH > 2300)

EBT = S

širina

LB

višina (s pogonom)

LH – 60 mm

višina (z ročnim upravljanjem)

LH – 125 mm

višina (s spodnjim profilom,
ki se zaklepa ali potisnim
zapahom)

LH – 125 mm

Potreben stranski prostor

110 mm

na strani pogona

210 mm

* Poleg spremenljive pozicije pogona
(standardno levo, opcijsko desno)
z izstopajočim delom ohišja navojne osi
na strani pogona, vam je na voljo tudi
simetrična razporeditev.

AUSS

LDH

LH = BMH

X Ohišje navojne osi

** stranski odmik minimalno 5 mm
OFF

Območje velikosti za HG 75

3100
3000
2875
2750
2675
2625
2500
2375
2300
2250
2125
2000
1900
1750
1600

LB = BMB

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1900

1750

1500

2500

1250

Območje velikosti za HG-L

1000

LH = BMH

Območje velikosti

Mere v mm

Hörmann – kakovost brez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemčija

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija

Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija

Hörmann KG Werne, Nemčija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Beijing, Kitajska

Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann

GARAŽNA VRATA

vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh

POGONI

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki

INDUSTRIJSKA VRATA
NAKLADALNA TEHNIKA

in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo

NOTRANJA VRATA

kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

PODBOJI

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor
T. +386 (0)2 48 00 141

www.matjaz.si • info@matjaz.si

www.hoermann.com

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne
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elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na

