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RollMatic redőnyrács
Kompakt felépítés, szűk helyekkel bíró kisebb boltok, kirakatok lezárására

Kiváló technika

Tökéletesen egymásra hangolt részletek

Kompakt felépítés kétféle kapulap-variációval
A kompakt, max. 335 mm szemöldökigényű és benyúlási mélységű felépítési módnak
köszönhetően az új RollMatic redőnyrács különösen szűk helyekre, kisebb üzletek
lezárására alkalmas. Válasszon a 2 kapulap-variáció közül. Mindkét kivitel kapható
kezeletlen, ill. hengerelt vagy a RAL színkártya szerinti sokféle színben. Így a redőnyrács
színben tökéletesen belesimul környezetébe.

Kézi vagy motoros működtetés
A működtetés történhet kézzel, húzólánccal
ill. húzókötéllel vagy meghajtással automatizálva.
Az alapkiviteli erőhatárolásnak köszönhetően
sem záróélvédelemet, sem behúzás elleni védelmet
nem kell installálni. A meghajtás helytakarékos módon
a kaputengely burkolatába van integrálva. Így a kapu
számára a csapágyoldalon csak 100 mm, a meghajtás
oldalán pedig csak 200 mm hely szükséges.

Csak a Hörmann-nál

Megbízható és biztonságos
A jól bevált húzórugós technikának köszönhetően a kapu
kézzel is könnyen működtethető. A meghajtással ellátott
kapuknál ezek rásegítenek a meghajtásnak a kapu nyitása
és a zárása során. Ráadásul kiegészítésként dupla
kötélvezetés biztosítja a kaput a lezuhanás ellen.

Betörésgátló módon rögzítve
Az alapkivitelhez járó, a kapulap oldalsó végeire szerelt,
kihúzás elleni védelem megbízhatóan a vezetősínben
tartja a kaput. Így biztosítja a redőnyrács kapulapját
a vezetősínből való kinyomás ellen és hatékonyan
véd a betöréssel szemben.

Biztonságosan reteszelve
A kézi működtetésű redőnyrácsokat hengerzárbetéttel
ellátott, lezárható aljzatprofillal lehet reteszelni.
A működtetés tetszés szerint történhet belülről vagy
kívülről. Alternatívaként a rácsot egy tolóretesszel
is biztosítani lehet. A meghajtással ellátott kapuknál
a meghajtás megakadályozza a kapulap felemelését.
Kiegészítő biztonságot nyújt ilyenkor a zárható aljzatprofil
és a tolóretesz.

Zárható aljzatprofil

Tolóretesz

HG-L, könnyű és kompakt alumínium kivitel
Az elegáns és helytakarékos alumíniumkivitel különösen
bevásárlóközpontok kisebb üzleteinek lezárására
alkalmas. A felületet tekintve a hengerelt vagy
a porszórt felület választható.

HG 75, alumínium
Az extrudált alumíniumprofilok kezeletlen vagy porszórt
felülettel kaphatók. A 100 × 40 mm méretű négyszög
alakú, nagy áttöréseket sorba rendezett vagy eltolt
elrendezésben szállítjuk.

Kapulap típusa

HG-L

HG 75

Mérettartomány
Szélesség max.
Magasság max.

4000 mm
3100 mm

4000 mm
3000 mm

Anyag

Alumínium

Alumínium

Színbevonat nélküli felület

Hengerelt

Kezeletlen

Színrefestett felület

Színbevonat RAL-kártya szerint

RAL
RAL
RAL
RAL

Önsúly
Kapulap

kb. 6,5 kg/m²

kb. 6,5 kg/m 2

9016, RAL 7035,
9006, RAL 5011,
8028, RAL 7016,
9005

Beépítési méretek / mérettartományok
RollMatic redőnyrács

Beépítés a nyílás mögé

Méretmagyarázatok

200
100

X

LB

Szabad szélesség = rendelési méret

LH

Szabad magasság = rendelési méret

LD

Szabad áthajtás

EBT

Minimális benyúlás

SBD

Szemöldökigény

EBT beépítési mélység
max. 2300 mm-es kapumagasságig 290 mm

Padlósík

2301 mm-es kapumagasságtól

335 mm

SBD szemöldökigény
35

max. 2300 mm-es kapumagasságig 290 mm
2301 mm-es kapumagasságtól

Kívül

LD szabad áthajtóméret

75
100

LB

100

Szélesség

LB

Magasság (meghajtással)

LH –70 mm

Magasság (kézi működtetésű)

LH –125 mm

Magasság (süllyeszthető
aljzatprofillal vagy tolóretesszel)

LH –125 mm

Oldalsó helyigény

100 mm

Motoroldal

200 mm

LD

SBD

EBT

LH

335 mm

X Kaputengely-burkolat

Kiegészítésként, a meghajtás pozíciójának
(standard balos, opcióban jobbos)
variálhatósága érdekében, a kaputengelyburkolat meghajtás oldali kiállása akár
szimmetrikus elrendezésben is kapható.

Padlósík

Mérettartomány HG 75 esetén

3100
3000
2875
2750
2675
2625
2500
2375
2300
2250
2125
2000
1900
1750
1600
4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1900

1750

1500

2500

1250

Mérettartomány HG-L esetén

1000

Kapumagasság

Mérettartomány

Kapuszélesség

Méretek mm-ben

Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

Hörmann KG Amshausen, Németország

Hörmann KG Antriebstechnik, Németország

Hörmann KG Brandis, Németország

Hörmann KG Brockhagen, Németország

Hörmann KG Dissen, Németország

Hörmann KG Eckelhausen, Németország

Hörmann KG Freisen, Németország

Hörmann KG Ichtershausen, Németország

Hörmann KG Werne, Németország

Hörmann Genk NV, Belgium

Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelorzág

Hörmann Beijing, Kína

Hörmann Tianjin, Kína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely

GARÁZSKAPUK

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket

MOZGATÓK

továbbá az amerikai és kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt

IPARI KAPUK
RAKODÁSTECHNIKA

az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók

AJTÓK

piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

TOKOK

www.hoermann.com

alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak,
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szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat

