Входни врати DGM, готови
за монтаж, повишена
издръжливост на взлом
С допълнителна ключалка

Избери входните врати
DGM – повиши своята
безопасност!

Най-добрата инвестиция,
гарантирано качество!

Атрактивен обков
Стандартен комплект
дръжки с розетка от
черна пластмаса

Издръжливо платно на
вратата
Дебелина 40 мм,
с термоизолация,
тристранно фалцована.
Вътрешното платно е слепено
по цялата дължина с външното
от листова стомана.

вътрешно
платно
лепило
стомана
поцинковане
прахово
боядисване или
пластмасово
фолио

Възможност за скъсяване
с 20 мм
Долната част на платното
на вратата може да бъде
скъсена макс. с 20 мм.
Предлагаме входните врати DGM, готови за монтаж,
с повишена издръжливост на взлом клас А във версия
с извършен първичен монтаж. Ъгловата рамка на вратата
е оборудвана с тристранно уплътнение (тихо затваряне,
висока степен на изолация и 2 панти (V8026). Двете
ключалки (съгласно стандарт DIN 18251, клас 3)
са оборудвани с патентовани патрони.
Срещу доплащане предлагаме входните
врати DGM, готови за монтаж, в произволно
избран цвят по RAL: дъб във фурнир,
имитация на дърво, светъл дъб, бук, естествен
дъб, бял ясен, вишна. Свържете се с нашия представител.

поцинкован
стоманен профил

Солидно монтиране на
пантите
С цел осигуряване на
дълготрайно ползване
2 панти от поцинкована
стомана V8026 са завинтени
в специални подсилващи
патрони със защита срещу
изваждане на болта.

Практично допълнително оборудване
Атрактивен обков от пластмаса или алуминий
Предлагаме входни врати
DGM стандартно с комплект
дръжки, розетки от черна
пластмаса и патентован
патрон. Можете да
избирате и между дръжки
от пластмаса с розетки,

или с шилдове в бял,
черен, червен или жълт
цвят, съотв. дръжки от
елоксалиран алуминий
в естествен цвят (F1) или от
неръждаема стомана.

Стандарт
дръжка с топка, розетка,
патентован патрон, черен

дръжка с топка, розетка,
патентован патрон, жълт

дръжка с топка, розетка,
патентован патрон, червен

дръжка с топка, розетка,
патентован патрон, алуминий

Без повдигане
Масивен стоманен болт
обезопасява вратата откъм
страната с пантите.

Патрон с въртяща се
топка
По желание на клиента
оборудваме нашите входни
врати DGM с патентован
патрон с въртяща се топка,
улесняваща отварянето на
вратата отвътре.

Шпионка
Широкоъгълна шпионка
(фабричен монтаж или
изпълнение от получателя).
Отвор Ø 15 mm.

Отвор за писма
Отвор за писма с размери
245 х 53 мм с капак.

ниво на
подовото
покритие

ниво на
подовото
покритие

височина на отвора в светлия отвор
височина на прохода в светлия отвор

Стандартизирани размери
Еталонен размери
(BRM)
ширина х височина

Размери на светъл отвор
(LM)
ширина х височина

690 x 1995

700 x 2000

790 x 1995

800 х 2000

890 х 1995

900 x 2000

625 x 2000

635 х 2005

750 х 2000

760 x 2005

875 х 2000

885 х 2005

1000 х 2000

1010 x 2005

Специални размери
По желание на клиента вратите се доставят в специални
размери.
При даване на поръчката моля, посочете вида монтиране.

височина на отвора в светлия отвор
височина на прохода в светлия отвор
ляво по DIN
(преходно ляво
крило)

дясно по DIN
(преходно дясно
крило)

Всички права запазени. Размножаването, включително
и частично, е разрешено само с предварително дадено
съгласие.
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Като единствен производител на международния пазар, групата

ГАРАЖНИ BРАТИ

Hörmann предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка.

АВТОМАТИКА

Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на
ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

най-съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества
TOВАРO – РАЗТОВАРНА ТЕХНИКА

за пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа,
както и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен

ВРАTИ

международен партньор за висококачествени изделия.

КАСИ

С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!
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