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Új: Hörmann ideiglenes nyílászáró, a kivitelezések idejére.
Flexibilis és biztonságos.

OVL ideiglenes nyílászáró
Biztonságot ad a kivitelezési munkák ideje alatt

OVL ideiglenes ajtó

A Hörmann ideiglenes nyílászáró segítségével az
építőanyagokat és a szerszámokat biztonságosan
tárolhatja a kivitelezési munkák idején. Ezáltal
hatékonyan védekezhet az építkezéseken előforduló
vandalizmus és lopás ellen.

Gondoskodjon arról, hogy reggel ott legyen
az, amit este elhelyezett

Műanyag kilincs acél maggal
a tartós működés érdekében.
Zár: hengerzárbetét

Kettő db 3-részes pánt
horganyzott és karbantartásmentes
a hosszú élettartam érdekében.
Az ajtó előszerelt, így gyorsan
beépíthető.

Kiemelésgátló biztonsági csap,
amely a pánttal ellentétes oldalról
védi az ajtót a kiemelés ellen.

A Hörmann a helyszínhez
igazítható ajtóként szállítja
ezt a beépítésre kész
ajtót. A szabadalmaztatott,
csavarorsós gyorsrögzítésnek
köszönhetően gyorsan
beszerelhető. Amennyiben
az építkezésen már nincs
szükség az ajtóra, gyorsan és
egyszerűen leszerelhető, majd
újra felhasználható a következő
helyszínen.

Szupergyors és egyszerű szerelés
A szabadalmaztatott csavarorsós gyorsrögzítésnek, és padlórögzítésnek köszönhetően a szerelés egyszerű. A feszítő
csapot felfelé kell tolni, beakasztani, majd a hatlapfejet a szemöldök alatt meg kell feszíteni, és a padlósínt rögzíteni.



Kialakítás és méretek
Széria felszereltség
Ajtólap
40 mm vastag, kétoldali 0,6 mm-es acéllemezzel
Falckialakítás 3 oldali falcolás (vastagfalc)
Tok
speciális ajtótok 3 oldali takaró blendével a 		
falazathoz, csavarorsós rögzítővel
Felület
horganyzott
Zár
biztonsági zár acél nyelvvel, 3. osztály
Hengerzár
hengerzárbetét 3 kulccsal
Kilincs
fekete műanyag acél maggal
Pántok
kettő 3-részes horganyzott karbantartásmentes
Nyitás
DIN jobb

Beépítés:

• betonba
• téglafalba
• gázbetonba
• acélba
nem kész-nyílásméretbe

Szabad átjáró méret: 750 x 1930 mm

A Hörmann ideiglenes nyílászáró legfontosabb jellemzője a
rugalmas nyílásméret választás. A tokokat 3 oldali takaróblendével
szállítjuk, amely a nyíláslefedést biztosítja és jelentősen megnöveli
az ajtó beépíthetőségét.

Műszaki felépítés										

méretek mm-ben

Kész nyílás magasság
min.: 1980 mm
max.: 2192 mm
Falazat takarás
minimális nyílás szélességnél=
190 mm oldalanként
maximális nyílás szélességnél=
30 mm oldalanként

Min. faltakarás

Max. faltakarás

LDM

Kész nyílás szélesség
min.:
860 mm
max.: 1180 mm

Késznyílás szélesség

Saroktok (szabványos)
szabványos méret LDM
(rendelési méret)
750 x 1930 mm

Késznyilás magasság
LDM

Tokkülméret
1240 x 2220 mm



Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Beijing, China

Hörmann Inc. Vonore TN, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely
a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott
gyáregységekben, a legújabb mıszaki megoldásokat alkalmazva gyártják.
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Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

GARÁZSKAPUK
MOZGATÓK
IPARI KAPUK

A sırı európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és
RAKODÁSTECHNIKA

nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán.

AJTÓK

Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

TOKOK

www.hoermann.com

kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható,

