GEZE ActiveStop

Cena A ctiveStop:

150
€
s DPH 180 €

Jemné zastavenie
Poškodené steny alebo
nábytok za dverami nie sú
vzhľadovo pekné. GEZE
ActiveStop spomaľuje
rýchly pohyb pri otváraní
a následne zastaví dvere v
požadovanej polohe.

Tiché zatváranie
Komfort pootvorených
dverí
GEZE ActiveStop podrží
dvere aby sa nezatvorili. Už
viac nebudete potrebovať
dverné zarážky. Vďaka individuálne nastaviteľnému
uhlu otvárania možno polohu
zastavenia prispôsobiť vašim
potrebám.

Vďaka aktívnemu tlmeniu
sa dvere zatvárajú pomaly a
ticho. GEZE ActiveStop predchádza hlučnému zatváraniu
a zbytočnému poškodeniu
dverí a taktiež minimalizuje
riziko zranenia.

GEZE ActiveStop
Takmer neviditeľný:
Viditeľný je len
jeho výkon.

Tlmenie a pritiahnutie
v smere zatvárania

140°

25°

Požadovaný uhol otvorenia je
zároveň poloha zastavenia
a dá sa variabilne nastaviť
v rozmedzí 80 ° až 140 °

Zatvárajúce dvere sa od uhla 25°
jemne spomalia a automaticky
zatvoria.

60°
Tlmenie a pritiahnutie
v smere otvárania
Od uhlu 60° sa otvárajúce dvere
jemne spomalia a otváranie sa
ukončí automaticky, až do individuálne nastaviteľného uhlu
otvorenia max 140°.

Voľný chod dverí
v rozmedzí
od 25° do 60°

ActiveStop v bodoch
- je spoľahlivý výrobok s dlhou životnosťou a značkou kvality, “Made in Germany”
- jemný dobeh dverí s nastavením max. uhlu otvorenia (nastaviteľné tlmenie od cca. 60° do 140°)
- žiadne poškodenie stien, dverného krídla alebo nábytku pri otváraní dverí
- komfortný chod dverí (pri prechode s batožinou alebo dieťaťom na rukách)
- bez podlahových alebo stenových zarážok
- jemný, kontrolovaný doraz dverí, nastaviteľný od 25°
- žiadne nekontrolované buchnutie dverí (napr. pri prievane alebo pri nepozornom zavretí)
- minimalizovanie zdravotných úrazov spôsobených “pricviknutím prstov“ (detská ochrana)
- váha dverného krídla do 45kg, hrúbka dverí od 38mm, šírka dverného krídla do 1100 mm
- použitie pre falcové aj bezfalcové dvere

Prierez

Dverné krídlo
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