Sanayi Seksiyonel Kapısı SPU F42 TR

Menteşe Lipli Rampa HLS

Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı

Hassas köprüleme

RAL 9002 renginde temin edilebilir

RAL 5002 renginde temin edilebilir

Renk
Kapılarımız ağırlıklı olarak Stucco işlemeli ve
RAL 9002, kirli beyaz renginde temin edilir. Stucco
işlemeli paneller sayesinde kaplarımızda daha
estetik bir görünüm sağlanmaktadır. Bunun yanı
sıra, özel yüzeyimizin üzerinde oluşabilecek ufak
çizikler veya kir izleri fark edilmemektedir.
HCFC İÇERMEZ

42 mm

Pencereler
Yüksek çizilmeye karşı korumalı DURATEC
tipi plastik çerçeveli cam ile Seksiyonel kapılar
çok yoğun temizlik işlemine ve sert kullanım
koşularına maruz kalsa bile daha uzun süre net
görüş sağlamaktadır.

Brandalı körükler DSL
Temin edilebilir ölçü:
2000 x 2500 mm (g x u)

Elektro-hidrolik sistem, platformu en yüksek
konuma getirir ve menteşeli lip otomatik olarak
açılır. Ardından platform, menteşeli lip yükleme
alanına konumlanana kadar alçalır. Artık seri bir
şekilde yükleme-boşaltma çalışmaları yapılabilir.
Özellikle sağlam menteşeler ve tam boy
menteşe şeridi sayesinde güvenilir bir fonksiyon
sağlanmaktadır.
Konstrüksiyonun açık olması nedeniyle
menteşelerde temiz kalır.
Lip uzunluğu: 405 mm
Lip kalınlığı: 12-14 mm
Yük kapasitesi: 60 kN EN 1398’e göre

Paneller
42 mm kalınlığında PU dolgulu panellere sahip
Hörmann Seksiyonel kapılar ekstra sağlamdır ve
güçlü bir ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Düz geçişler
Platformdan lip ve yükleme alanındaki düz
geçişler sayesinde güvenilir yükleme
sağlanmaktadır.

Parmak Sıkışma Emniyeti
42 mm panel kalınlığına sahip kapılarda, panelinin
özel formu ve menteşesi sayesinde ne kapının
iç kısmında ne de dış kısmında sıkışma noktası
bulunmamaktadır.

Sağlam menteşeli lip
Birbirlerine çok yakın yerleşik menteşeli açık
konstrüksiyon sayesinde örneğin talaş gibi
kirler menteşede birikmez.

WA 400 motor-kuvvetli ve sağlam
Patentli direk akuple motor versiyonu hızlı ve
daha kolay mile monte edilip yer tasarrufu
sağlamaktadır.
Mükemmel ısı yalıtımı
Elastik ve hava şartlarına dayanıklı çepeçevre
conta sayesinde rüzgar, yağmur ve kar gibi
unsurların içeri girmesi engellenmektedir. Paneller
arasında bulunan yüksek kaliteli contalar daha
yüksek bir ısı izolasyonu sağmaktadır.

Emniyetli, güvenilir işletim
İki hidrolik silindir sayesinde yükleme rampasının
işletimi dengeli, güvenilir ve özellikle
emniyetlidir. Otomatik acil-stop-valf dahil.
Uzun ömürlü konstrüksiyon
6/8 veya 8/10 mm kalın ve 60 kN standart
nominal yük kapasitesine sahip kaliteli baklavalı
sac malları ve taşıma araçları uzun süre
taşımaktadır.

Esnek çerçeve konstrüksiyonu
RAL 9011 renginde temin edilebilir

Temin edilebilir ölçü:
3500 x 3500 mm
(g x y)

Konstrüksiyon
• Galvanizli çelik profillerden oluşan üç taraflı
ön ve arka çerçeve
• Galvanizli çelik profillerden oluşan kumanda
veya makas kollu esnek çerçeve bağlantısı

• Yan ve alınlık branda ve de yan ve üst kaplama bağlantısı, eloksallı
alüminyum bağlantı profillerden sağlanmaktadır
• Koruma yuvası ve ardışık kapı geçişlere montaj için kumanda veya
makas kolları olmayan DSN modeli.

Alınlık ve yan branda
• İki kat elastik poliyester takviye lifi, kalınlık yaklaşık 3 mm,
her iki tarafı plastik kaplamalı, grafit siyah, RAL 9011 benzeri
• İlave fiyat ile
- Bazalt grisi, RAL 7012 benzeri
- Gentian mavisi, RAL 5010 benzeri
• Enine gerginlik sağlayan monofil takviyeli yan brandalar
• Multifil dolgulu alınlık branda
• Beyaz veya sarı yanaşma şeritli yan brandalar
Bağlantı profilli yan ve üst kaplama
• Polyester iplikli tek kat takviye lifi, her iki tarafı plastik kaplamalı, siyah
• DT modeli için renkli alın ve yan brandalar ilave fiyata tabidir

Uzman Servis ağı
Üretici yeterliliğinde kontrol,
bakım ve tamir işlemleri

Made in Germany

1 haftada
teslim
(Türkiye'de)

Dokümantasyon
Hörmann servis yönetim sistemi ürün türüne
bağlı bütün kontrol, bakım ve tamirat geçmişini
sisteme kayıt eder. Bu bağlamda servis ekibimiz
kapınız ile ilgili her türlü bilgi donanımına sahip
olur ve size en uygun ve etkili servis hizmetinin
verilmesi konusunda yardımcı olur.

24 saat
ulaşılabilir
24 saat
hizmete hazır

Showroom
Ev ve sanayi projeleri için yenilikçi çözüm
önerilerine bakış
Showroomumuz sizlere Hörmann‘a ait en yeni ürünler ile
tanışma fırsatı veriyor.
Bu bağlamda ürünlerimizin kullanım olanakları ve avantajları
kapsamlı bir şekilde sergilenebiliyor. Showroomumuz aynı
zamanda eğitimlerde ev sahipliği yapma fırsatı veriyor.
Showroomumuz da görebileceğiniz ürünler:
• Seksiyonel kapı ALR 40 Vitraplan
• Seksiyonel kapı APU 40

Kontrol ve Bakım
Hörmann‘nın kontrol ve bakım sözleşmesi
sayesinde sabit fiyata kendinizi güvence altına
alabilirsiniz.

• Sarmal kapı classic

Kontrol ve Bakım
Yasal düzenlemelere göre tüm sanayi kapılarını,
yangın ve duman geçirimsiz kapıları ve yükleme
rampalarının bakım ve kontrollerini düzenli
olarak gerçekleştiriyoruz. Yaklaşan kontrol ve
bakım tarihleriniz konusunda bilgilendirme ve
servis yönlendirmesi gibi adımlar ise yine bizim
tarafımızdan koordine edilmektedir.

• Teleskopik lipli yükleme rampası HTL-2

Daha fazla bilgi için bize ulaşın:

+ 0090 - 216 484 44 61
info.ist@hoermann.com.tr

• Hızlı kapı V5030 SEL
• Hızlı Spiral kapı HS 7030 PU
• Seksiyonel kapı SPU 40

BIZI
ZIYARET
EDIN!

• Körük
• Thermo Pro Apartman ve Daire giriş kapısı
ve buna ek daha bir çok farklı ürün ...
(bu ürünler 1 haftada teslimat süresini kapsamamaktadır)

Bize ücretsiz ulaşabilirsiniz: 800-HORMANN daha detaylı bilgi için
(yalnızca Türkiye genelinde)
Hörmann Yapı Elemanları Tic. Ltd. Şti.
Telefon 0090 - 216 484 44 61 - Telefax 0090 - 216 484 44 66
Aydınlar Mahallesi Gençlik Caddesi No. 52/A - 34788 Taşdelen – Çekmeköy - TR-İstanbul
E-posta: info.ist@hoermann.com.tr • Web: http://www.hoermann.com.tr
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Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz şirket içi
seminerler sayesinde teknik ekibimiz her zaman
en güncel teknik bilgi donanımına sahiptirler
ve edinmiş oldukları bu bilgi birikimlerini ise
kontrol, bakım ve tamir işlemlerinde uygularlar.
Bir çok kurumsal şirket Hörmann‘ın bilgi
birikimine güveniyor.

Sanayi Kapıları ve
Yükleme Teknolojisi
• Sanayi Seksiyonel Kapılar
• Yükleme Rampaları
• Körükler

