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Naudos pagrindimas
Thermo65
Požymiai

Bendrieji privalumai

Nauda pardavėjui
ir galutiniam klientui

Termiškai atskirtas elementas

Gera šilumos izoliacija
U vertė iki 0,87 W/(m²·K)

Sutaupoma išlaidų šildymui

Didelis motyvų pasirinkimas

Daug motyvų ir skirtingų
įstiklinimų

Namo durys pagal Jūsų skonį

Paslėptas varčios profilis

Profilio nesimato nei iį vidaus nei
iš lauko pusės.

Vaizdas iš vidaus puikiai prisitaiko
prie gyvenamosios patalpos vidinių
durų.
Aukšta kokybe išsiskiriantis
vaizdas iš vidaus ir iš išorės.

Paviršius RAL 9016

Paruoštas įmontuoti galutinis
gaminys

Jokių papildomų išlaidų,
sutaupomos išlaidos dažymui

Spalvoti paviršiai

16 standartinių spalvų

Nedidelis antkainis
Už nedidelę kainą galima pasirinkti
spalvas

5 dekoro paviršiai

Pasirinktinai

Galima rinktis iš 5 dekorų

Laikui nepavaldi išvaizda

Dekoras yra toks pat, kaip
segmentinių vartų

Suderinta durų ir vartų išvaizda

Dviejų spalvų
(Išorės dekoras, viduje RAL 9016)

Išorėje labai patraukliai
dekoruotas paviršius, viduje
– neutralios baltos spalvos,
tinkančios namo koridoriams

Dvigubi vyriai

Reguliuojama trijuose lygmenyse:
durų sąvarą galima optimaliai
nustatyti horizontaliai, vertikaliai
ir pagal rėmo padėtį (prispaudimo
lygis).

Atlikus montavimo vietos
pakeitimus, duris vėl galima
nesunkiai sureguliuoti.

Užfiksuota kaiščiu (įmontavus
į išorę atsidarančias duris, vyrių
išsukti negalima)

Didesnė apsauga nuo įsilaužimo

Išdėstymas durų falce
(nepažeidžiama sandarinimo
plokštuma)

komfortas, nes nėra skresvėjo
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Naudos pagrindimas
Thermo65
Požymiai

Bendrieji privalumai

Nauda pardavėjui
ir galutiniam klientui

5-gubas užraktas

Keliagubas užraktas su pagrindine
spyna ir 2 kaiščiais, pasukamo ir
kablinio skląsčių derinys apsaugo
nuo iškėlimo

Saugumo jausmas savo namuose

Standartinė įranga kiekvienose
„Thermo65“ duryse
Automatinė spyna

Uždarius namo duris automatiškai
užrakina viršutinėje ir apatinėje
srityje

Optimalus durų užsandarinimas
Jokių papildomų išlaidų

Didesnė apsauga nuo įsilaužimo
Galima pamiršti rakinimą, nes
durys visada bus užrakintos
Norint užrakinti, nereikia rakto

Durys iš vidaus atidaromos durų
rankena
Galima papildomai užrakinti.
Spynos skląstis ir viduriniai
užraktai užblokuojami

Automatinė spyna su elektros
varikliu

Apsaugo duris nuo bandymo
atidaryti
Apsaugo nuo netyčinio atidarymo
iš vidaus, vadinasi, tai užtikrina
saugumą ir suteikia ramumo
jausmą

Dar patogiau, lyginant su
automatine spyna
Iš išorės galima atrakinti rankiniu
siųstuvu / radijo ryšio pirštų
atspaudų skaitytuvu
Su „Hörmann BiSecur“ radijo ryšiu

Pagrindinės / papildomos
uždarymo plokštės

Labai patogu naudoti

Reguliuojamos

Patogiai ir saugiai atrakinsite
pristatytu rankiniu siųstuvu arba
radijo ryšio pirštų atspaudų
skaitytuvu
Tuo pačiu rankiniu siųstuvu galite
valdyti ir „Hörmann“ garažo vartus
arba įvažiavimo vartus. Itin saugi
radijo ryšio sistema „BiSecur“
užtikrins, kad joks pašalinis asmuo
negalės nukopijuoti Jūsų radijo
ryšio signalo.
Optimalus sureguliavimas be
papildomų darbų
Vėliau galima pareguliuoti
prispaudimo lygį

Paruošta taip, kad vėliau būtų
galima įrengti el. atidarymo įtaisą

Pasirinktinai
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Vėliau neatsiranda jokių papildomų
išlaidų
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Požymiai

Bendrieji privalumai

Nauda pardavėjui
ir galutiniam klientui

Patrauklios rankenos

Galima rinktis skirtingus rankenų
variantus ir formas

Galimybė apipavidalinti
individualiai, atsižvelgiant į kliento
pageidavimus ir reikalavimus

Strypinės rankenos montavimas
sisteminiais varžtais

Paslėptas rankenos montavimas,
jokių gaubtelių.

Vidinė rankena

Vidinės rankenos iš nerūdijančiojo
plieno

Net ir labai dažnai naudojama
rankena išlieka stabili

Strypinei rankenai naudojamos
užstumiamosios apyraktės

Išorinę apyraktę galima nuimti tik
išmontavus profilinį cilindrą

Didesnis saugumas

+

+

+
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Naudos pagrindimas
Thermo65

Priklauso pagrindinei įrangai
Profilinis cilindras su 5 raktais

Su avarine ir pavojaus funkcija

Profilinį cilindrą galima valdyti ir
toliau, nors antroje pusėje įkištas
raktas

Apsauginė juosta vyrių pusėje

Užrakinant duris įsistato į durų
sąvarą

Vyrių pusėje apsaugo duris nuo
iškėlimo ir įstūmimo

Iš EPDM pagamintų sandariklių
sistema
Durų varčia: 4 pusių dviguba
plokštuma
Stakta: 3 pusių sandarinimo
plokštuma

Ilgalaikis elastingumas (išlaiko
grįžties savybes)

Durys beveik visada išlieka
sandarios

Atsparumas oro sąlygoms,
optimali apsauga nuo lietaus, vėjo
ir nešvarumų

Sutaupoma išlaidų šildymui

Stakta

2 profiliai, kuriuos galima
pasirinkti (A3 arba A4)

Be antkainio

Termiškai atskirta
Montuojant naudojamas
įsukamasis mūro inkaras

Pasirinktinai

Be papildomų išlaidų
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Galima pasirinkti statybos
sąlygoms tinkantį staktos profilį
Sutaupoma išlaidų šildymui
Sutaupoma laiko montuojant
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Naudos pagrindimas
Thermo65
Požymiai

Bendrieji privalumai

Nauda pardavėjui
ir galutiniam klientui

Grindų slenkstis

Termiškai atskirtas

Vidaus grindys nebūna šaltos

Paslėptos varžtinės jungtys

Graži išvaizda

Vėliau galima pakeisti

Slenkstį galima pakeisti
nenumontuojant nuo
sukomplektuoto elemento

Apsauga transportuojant ir
sandėliuojant

Neužsiteršia

Labai gera šilumos izoliacija

Sutaupoma išlaidų šildymui

Standartinei įrangai priklauso
iš abiejų pusių montuojamas
apsauginis stiklas

Jokių papildomų išlaidų

Puikiai užtikrinamos pagrindinės
saugos savybės

Savo namuose galima jaustis
saugiai

Stiklas suskyla į smulkias daleles
ir neatlimpa nuo plėvelės

Nedidelis pavojus susipjaustyti

Pakuotė

3-gubas ISO įstiklinimas su
abiejose pusėse esančiu
apsauginiu stiklu

Šoninė dalis / stoglangis

Nedidelis pavojus, kad pasimes
(tvirtinimo elementai supakuoti)

Visa durų sistema iš vieno tiekėjo,
vienoda išvaizda
Pagal duris pritaikytas įstiklinimas

El. atidarymo įtaisas

Standartiškai paruošta el.
atidarymo įtaisui

El. atidarymo įtaisą galima
įmontuoti bet kada

Su dienos ir nakties funkcija

Mechaninis liežuvėlio atrakinimas
svirtele, kad durys liktų nuolat
atrakintos

RC 2 įranga

Patikrintas pasipriešinimas
įsilaužimui, užtikrinamas didelis
pasipriešinimas įsilaužimui

Žmonės jaučiasi ramūs
įmontuodami labai saugias namo
duris

Praplatinimo profilis

Standartinis elementas pritaikomas
nestandartinei angai

Nepatiriama išlaidų

Termiškai atskirta

Sutaupoma išlaidų šildymui

Galima rinktis spalvą ir dekorą

Spalvą galima pritaikyti prie namo
durų

Montuojama į paruoštas grindis,
kad būtų galima tinkamai uždaryti
staktos sritį

Patogu montuoti

RC2

Apačioje montuojamas profilis

Pasirinktinai
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Naudos pagrindimas
Thermo65
Požymiai

Bendrieji privalumai

Nauda pardavėjui
ir galutiniam klientui

Į grindis įleidžiamas profilis

Termiškai atskiriamos išorės ir
vidaus grindys

Sutaupoma išlaidų šildymui

Galima paaukštinti

Iki norimo aukščio galima
paaukštinti naudojant spaustukų
technologiją, taip sutaupoma laiko
montuojant

Galima derinti su apačioje
montuojamu profiliu

Aplikacijos

Galima pasirinkti skirtingas
aplikacijas

Paprasta montuoti naudojant
spaustukų technologiją
Namo duris galima apipavidalinti
pagal kliento pageidavimus
Vienodos išvaizdos su vartais

Nuleidžiamas grindų sandariklis

Priedai

Be slenksčio

Be barjerų

Didelis priedų asortimentas

Galima parinkti individualiai,
atsižvelgiant į konstrukciją ir
kliento pageidavimus

• Lietaus nukreipiančioji
• Lietaus juostelė
• Durų akutė
• Durų uždarymo įtaisas
• Skląsčio perjungimo kontaktas
• Montavimo medžiaga (inkaras,
varžtų rinkinys, sandarinimo
juosta)

Kokybės vadybos sistema pagal
DIN ISO 9001

Aukštą kokybę užtikrina CE
ženklas

„Viskas iš vienų rankų“
Namo durims pritaikyti priedai

Tikrumas, kad pristatytas
aukščiausią standartą atitinkantis
kokybiškas gaminys.
Didelis pasitikėjimas gaminiu

Pagaminta Vokietijoje

Aukštas kokybės standartas

Galimybė ilgai džiaugtis
„Thermo65“

Made in Germany

Pasirinktinai
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