Автомати за външни врати

Удобство
Сигурност
Естетика

Външната врата е лицето на Вашия дом,
офис или сграда. Запазете я здрава.

www.IntesA.bg

Изберете един от автоматите със защита за външни врати и си осигурете
удобство, сигурност и естетика:

Abloy® DC 240

Abloy® DC 250

Abloy® DC 405

Abloy ® DC 247

Abloy ® DC 335

Yale ® 2022E

Технологията на контрол на внезапното отваряне Ви помага да се предпазите от:

• Подхващане на крилото на вратата от силен вятър
• Рязко отваряне на вратата със сила (блъскане, удряне с крак и др.)
Което би довело до:

• Повреди по конструкцията на вратата и покритието 
• Повреди по стените и предметите около вратата
• Нараняване на хората, минаващи през вратата или стоящи в обсега на крилото 

С избора на автомат със защита за външни врати получавате още:

• Регулируема сила на затваряне според стандарт
EN1154

• Задаване на крайната скорост на затваряне и

настройка за задържане на вратата в отворено
положение при нужда от повече време за преминаване

• Пожароустойчиви според стандарт EN1154*
• Устойчиви на голям трафик (тествани до 2 ми-

лиона цикъла на отваряне и затваряне), тежки
климатични условия и замърсена среда

• СЕ маркировка*
• Възможност за монтаж на врата и каса
• Възможност за употреба с различни типове рамена

• Регулация на разстоянието между тялото и рамото

• Различни модели според големината и тежестта на вратата

• Разнообразие от цветове

• Сертифицирани за употреба в публични сгради

като училища, болници, търговски центрове,
кина и др.*

* Важи за част от моделите.

МАГАЗИНИ:
гр. София – бул. Ал. Стамболийски 154, тел.: 02/ 929 33 33, 920 20 04, бул. Княз Ал. Дондуков 41, тел.: 02/ 980 58 29,
ул. Нишава 105, тел.: 02/ 858 19 93, кв. Гео Милев – Търговски център Sky City, тел.: 02/ 971 33 13
гр. Пловдив – ул. Цанко Дюстабанов №1, тел.: 032/ 63 19 19

ДИСТРИБУТОР:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

ОФИСИ:

София, ул. Кукуш 1
тел.: 02/ 821 14 45, 821 14 46
факс: 02/ 821 13 47
info@IntesA.bg

Бургас, кв. Лазур, бл. 127
тел.: 056/ 83 71 28
факс: 056/ 83 45 56
info@IntesA.bg

Варна, ул. Роза 29А
тел./факс: 052/ 71 61 80
info@IntesA.bg

