Normstahl szekcionált garázskapuk
Egy tökéletes választás

www.normstahl.hu

AZ ÖN OTTHONÁNAK A
KAPUJA - KAPU A
VILÁGRA
Ezért kell tökéletesen passzolnia Önhöz és
a házához, akár milyen is legyen Ön.
Milyen kaput válasszon? Hétvégi telek vagy nyaraló, családi ház vagy modern épület,
sorház vagy egy faház, ami fontos: az Ön háza stílusos, és a tökéletes garázskapu kiemeli ezt.
A Normstahl Entrematic-nál megtalálja azt a kaput, mely felerősíti otthonának karakterét.
Örömét leli benne a család és a szomszédság egyaránt.
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NAGYSZERŰ,
EGYSZERŰ
ÉS
MODERN.
Felnyíló szekcionált kapu
Normstahl Superior+ 42

Modell: Flair
Sima felület
Metálszürke (DB 703 színben)
Automatikus működés kapunyitó motorral
Optimális szigetelés a 42 mm vastag paneleknek
köszönhetően
Kiváló védelemet adnak a burkolt sínek, görgők
és rugók
Kitűnő betörés elleni védelem (NEN5096 tesztelt),
választható kiegeszítő
A garázs automatikus szellőztetését végzi a
padlótömítés szellőzése
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Normstahl szekcionált garázskapuk.
Egy tökéletes választás.

CSALÁDIAS,
SZOKATLAN ÉS
TERMÉSZETES.
Felnyíló szekcionált kapu
Normstahl Superior 42

Modell: Line
Faerezet felület
Aranytölgy (060)
Automatikus működés kapunyitó motorral
Optimális szigetelés a 42 mm vastag paneleknek
köszönhetően
Kiváló védelemet adnak a burkolt sínek, görgők
és rugók
Kitűnő betörés elleni védelem (NEN5096 tesztelt),
választható kiegeszítő
A garázs automatikus szellőztetését végzi a
padlótömítés szellőzése
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MERÉSZ,
MODERN ÉS
KIFINOMULT.
Felnyíló szekcionált kapu
Normstahl Superior+ 42

Modell: Style
Sima felület
Antracitszürke (RAL 7016)
Kézi működtetés
Optimális szigetelés a 42 mm vastag paneleknek
köszönhetően
Kiváló védelemet adnak a burkolt sínek, görgők
és rugók
Kitűnő betörés elleni védelem (NEN5096 tesztelt),
választható kiegeszítő
A garázs automatikus szellőztetését végzi a
padlótömítés szellőzése
Modern ezüst színű fém fogantyú
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IDŐTLEN,
KELLEMES
ÉS DIVATOS.
Felnyíló szekcionált kapu
Normstahl Smart 42

Modell: Trend
Brillant felület
Fehér (RAL 9016)
Automatkus működés kapunyitó motorral
Optimális szigetelés a 42 mm vastag paneleknek
köszönhetően
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Normstahl Superior+ 42, Style modell alumíniumszürke színben (RAL 9007)
Normstahl Smart 42, Classic modell in fehér színben (RAL 9016) M1 motif ablakkal
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Normstahl Superior+ 42, Flair modell alumíniumfehér színben (RAL 9006)
Normstahl Superior+ 42, Style modell antracitszürke színben (RAL 7016) D702 dizájn ablakokkal
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NORMSTAHL.
NEM CSAK
MINŐSÉGINEK
HANGZIK.
Normstahl szekcionált garázskapuk.
A minőség minden felett. Normstahl. 1946 óta a tartósság és a megbízhatóság szinonímája a
prémium garázskapuk közt.
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A fenntarthatóság érdekében

A megbízhatóságunk

Energia-hatékony építés vagy felújítás: kapuk a
Normstahltól. Minden kapu 42 mm vastag panelekkel
készül. Így tudjuk biztosítani a hatékony szigetelést.
Kíméli a környezetet és a pénztárcáját egyaránt!

Tudjuk, mit adunk el Önnek. Ezért adunk 10 év gyártói garanciát
kapuink abszolút minden összetevőjére, beleértve a kopó, fogyó
alkatrészeket is, mint például a görgők, rugók, zsanérok és a
kapu felülete. Bízhat benne!
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Minőségünk

Hagyományaink

Nem engedünk a minőségből. A Normstahl garázskapuk
mindíg prémium minőséget kínálnak a sorozatgyártásban.
A nevünk a garancia erre és így lesz ez a jövőben is.

Már több, mint 60 éve a Normsthal azonos a minőséggel,
fenntarthatósággal, egyéniséggel, biztonsággal a garázskapuk
és működtető motorok területén. Amikor Ön egy Normsthal
kaput választ, akkor ez a lehető legjobb választás.

RAL
színek

Tökéletes
betörés
elleni
védelem

Az Ön egyénisége

Az Ön biztonsága

A számtalan variációs lehetőség biztosítja, hogy megtalálja legmegfelelőbb kaput. Válassza ki azt a kaput,
mely megfelel a műszaki előírásoknak és a stílus elvárásoknak egyaránt.

Gyakran sokkal értékesebb dolgok vannak a garázsban, mint
gondolnánk. Ezért ajánlunk választható betörés elleni védelmet
a Normstahl Superior 42 és Normstahl Superior+ 42 kapukhoz:
SKG tanúsítványú betörésvédelem, ami megfelel a Holland
NEN 5096 szabványnak.

*A részleteket megtalálja a garancia nyilatkozatunkban weboldalunkon.
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Normstahl szekcionált garázskapuk.

Termékeink
Normstahl

Smart 42
Az ár-érték bajnok
Az alapmodell olyan sok hasznos tulajdonsággal bír, hogy azonnal
meg akarja szerezni, beleszeret az első látásra.

Három termék,
számos variációs
lehetőség.

Szín

6 alapszín – eredeti bevonat

Modell

4 modell lehetőség

Felület

Brillant / faerezet

Ablakok

Motif ablakok, bevilágítók

Méretek

61 sztenderd méret
Maximum szélesség: 5000 mm,
Maximum magasság: 3000
Optimális szigetelés, köszönhetően a 42 mm vastag paneleknek
A burkolatba integrál húzórugó rendszer (max 3000 x 2250 mm).
A nagyobb kapuk torziós rugóval készülnek
Alacsonyabb szemöldök magasság elegendő
Gyakorlatilag nincs szabad áthajtási méretsveszteség.
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Normstahl

Normstahl

Superior+ 42

Superior 42

A mindentudó

Az optimálizáló

rendelheti meg.

A felülmúlhatatlan. A legjobb megoldás maximalistáknak.
Itt minden opció elérhető. Több választható kiegészítővel

Ez a kapu néhány választható extrát kínál. A kibővített
termékkör számos további jellemzővel és választható
kiegészítővel bír.

A kapukeresőnket a 20. oldalon találja.
Itt valóban könnyű megtalálnia a legmegfelelőbb kaput.

6 alapszín – eredeti bevonatos felület
12 alapszín – festett

10 alapszín – eredeti bevonatos felület
10 alapszín – festett

5 modell változat

6 modell változat

Brillant / Faerezet felület

Sima felület

Motif és panoráma ablakok

Motif, panoráma, dizájn és exkluzív ablakok

61 standard méret
Méretre készült kapuk max. 5000 mm szélességig
és max. 3000 mm magasságig

66 standard méret
Méretre készült kapuk max. 5500 mm szélességig
és max. 3150 mm magasságig

A 42 mm vasag panelek optimális szigetelést adnak
Szellőztetős alsó gumi
Burkolt húzórugó rendszer, amit a felső vezetősínbe
integráltak (max 3000 x 2500 mm-ig).
A nagyobb kapuk torziós rugóval készülnek
Kitűnő betörés elleni védelem (NEN 5096 tesztelt),
opcionális kiegészítő
Kapható személybejáró ajtóval
Extra alacsony szemöldök magasság igény
Burkolt görgők

A 42 mm vasag panelek optimális szigetelést adnak
Szellőztetős alsó gumi
Burkolt húzórugó rendszer, amit a felső vezetősínbe
integráltak (max 3000 x 2250 mm-ig).
A nagyobb kapuk torziós rugóval készülnek.
Kitűnő betörés elleni védelem (NEN 5096 tesztelt),
opcionális kiegészítő
Kapható személybejáró ajtóval
Extra alacsony szemöldök magasság igény
Burkolt görgők
Dizájn elemek lehetősége
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Termékeink nagyszerű tulajdonságai.
Az Önök nyeresége.
Normstahl Smart 42

42 mm

42 mm vastag panelek
A 42 mm vastag szigetelt panelek
biztosítják a nagymértékű stabilitást
és az optimális hőszigetelést.

Burkolt és vasalatba integrált
húzórugó rendszer
Könnyen telelpíthető rugó összeállítás, amit a mindkét
oldali burkolatba integráltak

Golyóscsapágyakkal szerelt
görgők
A golyóscsapágyakkal szerelt görgők
biztosítják a kapu csendes és sima futását.
*A részleteket megtalálja a garancia szabályzatunkban a www.normstahl.com oldalon.
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Normstahl Superior 42 és Normstahl Superior+42

42 mm

42 mm panels
A 42 mm vastag szigetelt
panelek biztosítják a nagymértékű stabilitást és az
optimális szigetelést.

Burkolt görgők
Kitűnő védelem a burkolt
görgőknek köszönhetően.

Golyóscsapágyakkal
szerelt görgők
A golyóscsapágyakkal szerelt
görgők biztosítják a kapu

Padló szigetelés

csendes és sima futását.

A padló tömítés véd az időjárás

Burkolt
húzórugó ház

viszontagságaitól és biztosítja a

A burkolt húzórugó ház a vasalat

friss levegő áramlását. A szellőző

felső részénél nem csak helyet

nyílásokat nyithatja vagy zárhat-

spórol, hanem maximális bizton-

ja a telepítéskor.

ságot kínál (max 3000 x 2250 mm)

Normstahl szekcionált garázskapuk. Egy tökéletes választás
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Az Ön Normstahl
kapu keresője
A leggyorsabb út az álmai kapujához.
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Csak egy pillanat az egész.
Az Ön Normstahl
kapukeresője
Hagyja nyitva ezt az oldalt és itt jegyezze fel a követelményeket és a kérdéseket.
Műszaki és stílus elvárások:

Hagyja nyitva ennél az oldalnál és a jobb oldali lapra tekintve

A Normstahl-nál a különböző kiegészítők széles kínálatából

láthatja, milyen lehetőségek közül választhat. Ha akarja, írja

választhat. Az általunk megalkotott kapukereső megmutatja

le pontosan mi jár a fejében. Ez az a leggyorsabb út mely,

Önnek a lehetőségeket és könnyebbé teszi a választást.

eljuttatja álmai kapujához

Méret

Ablakok

Szín

Oldalbejáró ajtó

Felület

Egyéb választható kiegészítők

Modell

Ikszeljen és találja ki melyik termékcsalád felel meg az elvárásainak.

Az Ön elvárásai

Méret

Szín

Termékeink

Normstahl
Smart 42
Normstahl
Superior 42
Normstahl
Superior+ 42

Normstahl Smart 42
Normstahl Superior 42
Normstahl Superior+ 42
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Felület

Modell

Ablakok

Személybejáró
ajtó
doors

A mérettartomány
A kapuja pontosan illeszkedik
Milliméter pontossággal készül 5500 mm
szélességig és 3150 mm magasságig
Bármekkora méretre is van szüksége, mi egy tökéletesen illeszkedőt
kínálunk. A 61 sztenderd méretű Normstahl Smart 42 ára a sorozatgyártás költségeit tartalmazza . A sztenderd Normstahl Superior 42 és
a Normstahl Superior+ 42 méretre készülő kapuk méretei mm
pontosak.

max. 3150 mm

max. 5500 mm

61 sztenderd méret
61 sztenderd méret, méretre készített (miliméter pontos max. szélesség 5000 mm, max. magasság 3000 mm)
66 sztenderd méret, méretre készített (miliméter pontos max. szélesség 5000 mm, max. magasság 3150 mm)
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Színek.
Felfrissíti házának megjelenését.

Szánja rá az időt, hogy megtalálja
a házához legmegfelelőbb színt.
Szabadon választhat a RAL színskála árnyalataiból,
ha a sztenderd bevonatos és festett színek közt
nem találta meg azt ami a legjobban tetszik.
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Barna (közelítőleg RAL 8014)

Sötét tölgy 070

X

Mahagóni 080

Aranytölgy 060

X

Metálszürke (közelítőleg DB703)

X

Szürke (közelítőleg RAL 7004)

Antracitszürke (közelítőleg 7016)

Alumíniumszürke (közelítőleg RAL 9007)

Alumíniumfehér (közelítőleg RAL 9006)

Világosszürke (közelítőleg RAL 7035)

Fehér (Traffic white, közelítőleg RAL 9016)*

Sztenderd színek eredeti bevonatos felülettel

*Alap árnyalat: szériagyártásban alacsonyabb áron

X

X

X

X

X
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X

Szürke (közelítően RAL 7004)

Alumíniumszürke (kb. RAL 9007)

Ablakszürke (közelítően RAL 7040)

Palaszürke (közelítően RAL 7015)

Rubinpiros (közelítően RAL 3003)

Csokoládébarna (közelítően RAL 8017)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Okkerbarna (közelítően RAl 8001)

Fenyőzöld (közelítően RAL 6009)

Mohazöld (közelítően RAL 6005)

Világos elefántcsont (kb. RAL 1015)

X

Agyagbarna (közelítően RAL 8003)

Szépia barna (közelítően RAL 8014)

Világosszürke (közelítően RAL 7035)

Sztenderd festett színek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Felületek
10 év garancia

A panelek felülete tükrözi a Normstahl minőséget.
A 42 mm vastag FC mentes hab belső rész teszi szilárdabbá a galvanizált acél
lemezt. Ezt egészíti ki a felületkezelés. Három jellegzetes felület kialakítás
közül választhat: faerezet, brillant és sima.

42 mm FC-mentes hab
belső rész

Brillant

Galvanizált acél lemez

Faerezet
Felület kialakítás
10 év felület garancia

Sima
Felület kialakítás

Lásd a lentebbi táblázatot, mely megmutatja, hogy mely felületek választhatóak a
különféle termékcsaládoknál.
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Faerezet

Brillant

Sima

A tökéletes páros: fa megjelenés

Strapabíró, alacsony karbantartás

Az ügyfelek egyre gyakrabban döntenek

acél felülettel. Strapabíró, alacsony

igényű acél lemez, absztrakt, texturált

a sima, elegáns felület mellett. Ez egy

karbantartás igényű acél lemez

felülettel. Ez az összeállítás egy tartós

nagyon kiﬁnomult megoldás, melynek a

texturált fa felülettel.

kapu, ellenálló, mégis stílusos felülettel,

tisztítása is egyszerű. Egy időtálló kapu,

Társítva a kiválasztott színnel ez a

amit sosem kell festeni.

amit sosem kell festeni.

hasított fa stílusú kapu, amit sosem
kell festeni.

X
X

X
X
X
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Modellek.
A legjobb kinézet a kapujának.

Line modell

Trend modell

Style modell

Flair modell

A különlegessége ennek a

Egy szerény, visszafogott

A nyugodt erő.

Ismerős az idegenben:

változatnak a stílusos bor-

minta, ami még mindíg

A Style megnyugtató vonalai

A jellegzetes barázda a pa-

dázat. Az egyenletes pár-

meghatározza a trendet.

egyszerűen elegáns kinéze-

nel felső részén egy kelle-

huzamos bordák egy tet-

A Trend modell tökélete-

tet adnak a kapunak. Egy-

mes meglepetés a második

szetős dinamikus ritmust

sen illeszkedik szinte min-

szerűen vonzó megjelenés.

pillantásra. Ez a modell

adnak. Harmonikus meg-

den házhoz, köszönhetően

ismerős és mégis más,

jelenés a teljes kapun.

az egyszerű eleganciájának.
Itt a kevesebb egyszerűen
több.

talán ezért is olyan
népszerű.

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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X

Micro modell

Classic modell

E-Design modell

A Micro meglep minket a

Tiszta vonalak, a formák

Még nagyobb mozgásteret

rengeteg elragadó dizájn

hagyományos használata,

enged az egyéniségének:

részletével. A nézőponttól

markáns kazetta struktúra:

Ön dönti el, hogy a szim-

és a fény beesésétől függő-

A Classic jelentése: időtlen

metrikus ellipszis párok

en részletgazdagságot

kapu dizájn. Ez a modell

a bal vagy a jobb oldalra

kínál. Vonzza a tekintetet!

előkelő, mégis ﬁnom be-

kerüljenek a Brillant felü-

nyomást kelt. Egyszerű, de

letű kapuján.

tiszteletet parancsoló.

X
X
X

X

X
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Ablakok
A tisztánlátásért.
Motif ablakok

Karcolásálló átlátszó vagy matt, dupla akril
üvegezés – bármely dizájnban – garantáltan látszik
az exkluzív és egyedi megjelenés.

Bevilágító sáv

Exkluzív ablakok

E601 San Marino
Motif 1

E603 Florida

Motif 2
E604 Miami

Ezek az üvegezett kapu szekciók kiérnek
a kapu teljes szélességéig, magasságuk
kb. 400 mm. A fény sávok különösen
Motif 3

népszerűek ott, ahol több természetes
fény szükséges.
E504/2 Monaco (bal oldali elem)

Motif 4
E504/2 Monaco (jobb oldali elem)

E 503/2 Hollywood II

Motif 1 szellőző ráccsal

X

X

X

X

X

X
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X

Dizájn motívumok
Az Önnek fontos
részletek
Dizájn ablakok

D700

D702

D704

Amikor Normstahl garázskaput
választ, hatalmas mozgástere van a
dizájn elemek kiválasztásában. A megfelelő tervezés biztosítja a garázskapuja
számára a praktikusságot és az attraktivitást egyaránt.

X

X
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A
ARR NT

W

42

Y

Tökéletes
betörés
elleni
védelem

*

mm
sYz iE
RS
geA
t e l és

Vagyonvédelem

Kiemelkedő balesetvédelem

Energiatakarékosság

Körben tömített, ez biztosítja az

A Normstahl kapuk rendkívül

Megóvjuk a kis kezeket.

A 42 mm vastag szigetelt panel

optimális szigetelést:

stabilak és biztonságosak. Ha

A Normstahl Superior 42 és a

nagy szilárdságot és optimális

A Normstahl Superior 42 és a

szükséges, további betörés

Normstahl Superior+ 42 kapu

hőszigetelést biztosít.

Normstahl Superior+ 42 különle-

elleni védelem kapható a

maximális védelmet nyújt a

A panelek kitűnő hőszigetelé-

gessége a tartós, rugalmas tömí-

Normstahl Superior 42 és

burkolt görgőknek, vezető

sének köszönhetően energiát

tés. A garázskapu körkörösen

Normstahl Superior+ 42

síneknek, húzórugóknak és

és pénzt takarít meg. Az

tökéletesen vízhatlan.

kapukhoz, így megfelel a
NEN 5096 holland szabvány-

és a vasalat belsejébe rejtett

5000 x 2250 mm méretű

kábelvezetőnek köszönhetően.

kapunál az U értéke 1,1.

A padlótömítés szellőző nyílásai
gondoskodnak a friss levegő után-

Erre igazán büszkék lehetünk.

pótlásáról, ha szükséges.

nak. SKG minősítésű és WK2
besorolású.

X*
X*

X
X

X

X

X

X

X
* Választható kiegészítő, nem tartozék.
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A legjobb hózórugó rendszer

Ergonomikus fogantyúk

A húzórugós szerkezet

Kényelem, vélszerűség, megbízhatóség: mind az Ön kezében

mindkét oldalon beágyazott

van. Így ilyen egyszerű nyitni vagy zárni a kaput. A Normstahl

a vezető sínek feletti rugóház-

Smart 42 kapu fekete műanyag fogantyúval kapható. Fekete

ból áll, így különleges benyúlás

ezüst, rozsdamentes acél és arany színű fém fogantyú kapható

elleni védelmet biztosít a

a Normstahl Superior 42 és Normstahl Superior+ 42-höz.

Normstahl Superior 42 és a
Normstahl Superior+ 42.

Arany színű
fém

Így tudjuk biztosítani a maximális védelmet.
A Normstahl kapuk simán és

Nemesacél

Fekete
fém

csendesen működnek a helytakarékos kialakítás mellett is.

Fekete
műanyag

Ezüst színű fém

X
X
X

X
X
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Kapu és ajtó.
Nyitott lehetőségek.

Személybejáró
ajtók
Gyakran megy a garázsba a kapun át,
de nem akarja a kaput teljesen kinyitni
minden egyes alkalommal? Ha igen,
akkor a beépített ajtó a megfelelő megoldás. Az alacsony küszöb nem jelent
botlásveszélyt.

Műszaki adatok
Az ajtó proﬁlok eloxált alumínium
(normál változat) vagy a kapu színével
megegyező festett kivitelben kaphatóak
(a személybejáró ajtó küszöbje minden
esetben eloxált alumínium).
A kapu alapfelszereltségben el van látva
ajtóbehúzóval és zárbetéttel.
Minden kapu 3000 mm szélességig és
2250 mm magasságig egy alumínium
felső proﬁllal készül (lásd a felső képet).
A nagyobb kapuk egy belső megerősítő
proﬁllal készülnek (lásd az alsó képet).
Ezen kapuknál az alacsony küszöb
(28 mm magas) alapfelszereltség, akár
kerékpárral is könnyedén át tud hajtani
rajta.

X
X
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Fekete

Saválló acél

Ezüst

Mellékbejáró ajtó
LINE

Mellékbejáró
ajtók
Természetesen a megfelelő mellékbejáró
ajtó is kapható minden modellhez. Csak
így lehet megoldani a teljes egészében
harmonikus megjelenést. A kilincsek alapfelszereltségben fekete, ezüst és saválló
acél változatban kapható.

Mellékbejáró ajtó
TREND

Mellékbejáró ajtó
STYLE

Mellékbejáró ajtó
FLAIR

Mellékbejáró ajtó
MICRO

Mellékbejáró ajtó
CLASSIC

Mellékbejáró ajtó

X
X
X
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Normstahl szekcionált garázskapuk

Jellemző méretek
Normstahl Smart 42
Csak sztenderd méretek kaphatók.
Rendelési
magasság
3000

Áthaladási
magasság
2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

2125

2125

2000
1900

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1900

X

X

X

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

magasságig mm

X

X
X

S* szemöldökmagasság igény

sztenderd méret
oldalsó hózórugókkal

Kézi
110

Automata
150

torziós rugókkal TOF

200

200

Normstahl Superior 42
Rendelési
magasság

Áthaladási
magasság

3000

2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

1800 mm
1875 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2125

2125

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1900

1900

X

X

X

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

magasságig mm

X

Minimum szélesség:
Minimum magasság:

sztenderd méret
a felső részen húzórugóval TEN

S* szemöldökmagasság igény
Kézi
Automata
150

150

elülső torziós rugóval TOF

200

200

hátsó torziós rugóval TOR

100

120
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S* szemöldök követelmény
Felár ellenében (opció)

Kézi

Húzórugó, alacsony szemöldök TEL

100

120

Hátsó torziós rugók TOR

100

120

Automata

Normstahl Superior+ 42
Minimum szélesség:
Minimum magasság:

1800 mm
1875 mm

Rendelési
magasság
3150

Áthaladási
magasság
3150

3100

2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

X

X

X

X

X

X

X

2375

2358

X

X

X

X

X

X

X

2250

2250

2125

2125

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5500

2000

2000

X

X

X

1900

1900

X

X

X

2250

2375

2500

szélességig mm

X

sztenderd méret

S* szemöldök magasság igény

S* min. szemöldök magasság

Kézi

Automata

felső hózórugókkal TEN

150

150

Húzórugó alacsony szemöldök TEL

100

120

elülső torziós rugókkal TOF

200

200

Hátsó torziós rugók TOR

100

120

hátsó torziós rugókkal TOR

100

120

(SZÉLES)* elülső forziós rugókkal

200

200

Kézi

Felár ellenében (opció)

Automata

A Normstahl Superior+ 42 SZÉLES egy megerősített változat, golyóscsapágyas, tandem görgőkkel, de burkolat nincs a görgőkön és a futósíneken.

Superior 42 and Superior+ 42

40

56

Oldalsó helyszükséglet

500

A kaputelepítés
helyszükséglete

130

130

TEFF (padlószínt)

Kézi, normál
szemöldök
2375 kapu magasságig Kapu magasság +650

Kézi, alacsony
Automata
szemöldök
Kapu magasság +770 3500

3150 kapu magasságig Kapu magasság +650

Kapu magasság +770

Telepítési mélység
130

A kapu telepítéséhez
szükséges szabd tér

min. 85
(min. 135 mm
alacsony szemöldökkel TEL)

S*

42

65

25

42

A kapu benyúló mélysége = rendelési magasság +300 mm
ZLH = áthaladási szabad magasság/
rendelési méret

Smart 42
Superior+ 42 SZÉLES
42

65

Szekció
padló tömítés

Szabad nyílás szélesség

4600

min. 85
(min. 135 mm
alacsony szemöldökkel TEL)
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Az Entrematic egy innovatív új társaság,
része sok ismerős cég, melyek automata
bejárat rendszereket kínálnak.
A Normstahl és a Ditec
együtt, egy szakértő csapat, ami garantálja
Önnek a csúcsminőséget, a gyors szállítást
és a kiváló ügyfélszolgálatot ott, és akkor,
amikor Önnek szüksége van rá.
A Normstahl egy jól ismert márka az innovatív,
csúcsminőségű automata bejáratok területén a
lakossági és a ipari alkalmazásokban egyaránt.

Ex-01/2000-02/15_HU
Figyeljen a változásokra.
Színeltérések lehetségesek
a nyomtatás miatt.

A Normstahl 1946 óta kínálja vásárlóiknak
tartós termékek széles választékát. A
Normstahl termékek biztonságosak, könnyen
telepíthetőek és egyszerűen használhatóak.

Látogasson el hozzánk vagy hívjon fel minket. Szaktanácsadással segítjük!

Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 335/a · www.normstahl.hu
Tel.: +36 1 278 4060 · Fax: +36 276 1571 · e-mail: normstahl@garazsajto.hu

