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Řešení zvýšené bezpečnosti
pro HST portály

ATRIUM® HS safe

Barrierefrei
und trittsicher
Barrier-free
and slip-proof
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Komfortable Bodenschwelle

Bezpečí (nejen) pro vaše děti

Privat oder öffentlich genutzte Gebäude müssen
unterschiedlichsten Nutzern den gleichen Komfort
bieten. Mit der Bodenschwelle ThermoTop® comfort

Okenní křídla velkých portálů jsou velmi těžká a při
manipulaci mají značnou setrvačnost. Zamezit úrazu
především těch nejmladších pomáhá řada pokročilých
systémů automatické regulace otevírání a zavírání.

erhält die Hebe-Schiebe-Tür ein Plus an Komfort.
Barrierefrei und mit rutschhemmendem Trittschutz
kann die Tür gefahr- und mühelos passiert werden.

3

Auch hier garantiert das innovative Material WPC
langlebige Qualität, einwandfreie Funktion zu jeder Zeit
und einen werthaltigen Auftritt.
Comfortable floor threshold
Private or public buildings must offer the same ease
and convenience to all types of users. The ThermoTop®

Okenní portály jsou také místem, kudy se do domu
nejčastěji dostanou zloději. Doporučujeme proto jejich
dodatečné zajištění.

comfort floor threshold adds an unprecedented
amount of comfort to lift and slide doors. Barrier-free
and equipped with slip-resistant step protection, this
threshold ensures that every door can be passed
through with perfect ease. Here as well, the innovative
material WPC provides lasting quality, perfect operation
at all times and an impressive entrance.

ATRIUM® HS safety stop
für ein sicheres Zuhause | for a safe home

Nadstandardní prvky (za příplatek)
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Getriebedämpfer | espag damper
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Soft close: pomalé dovření křídla
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Přídavný zamykací systém
nový bezpečnostní systém uzamkne
křídlo zevnitř k prahu, čímž zamezuje
násilnému nadzvednutí křídla a chrání
před vniknutím

systém zajišťuje plynulé zabrždění a
pomalé dovření portálu, přibližně 10 cm
od hrany se křídlo zpomalí, po dovření
samo zapadne do zajištěné polohy
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Mittelstoßverriegelung | centre lock

3

ATRIUM® HS comfort close
für sanften Einzug | for soft closing

Elektronický dveřní kontakt
magnetický systém monitorující
otevření dveří integrovaný přímo
do kování, nevyžaduje dodatečnou
montáž
18 ani vrtání do rámu okna,
možná integrace se zabezpečovacím
systémem
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Bezpečnostní skla
skla se zvýšenou odolností, při rozbití
netvoří střepy; zpravidla se používá
6mm lepené sklo se středovou
bezpečnostní folií; pro velké portály se
používá vysoce odolné kalené sklo
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