
H Stackdoor® ανοίγει μια νέα εποχή στα ρολά ασφαλείας. Η πρώτη σημαντική καινοτομία μετά από δεκαετίες σε αυτόν τον τομέα προσφέρει: ένα
ελαφρύ και ισχυρό πλέγμα ασφαλείας, με αποτροπή ανύψωσης, με εύκολη εγκατάσταση, σύγχρονο σχεδιασμό, μεγάλη μείωση του απαιτούμενου
χώρου εγκατάστασης σε σχέση με τα συμβατικά ρολά, διαθέσιμο σε κάθε πιθανό χρώμα (ή συνδυασμό χρωμάτων) αλλά και σε ανοξείδωτο ατσάλι.

Για πρώτη φορά είναι εφικτό να επιτευχθούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας με ταυτόχρονη δυνατότητα δημιουργίας σχεδόν οποιοδήποτε
σχήματος. Κυρτές επιφάνειες, γωνιακά σχήματα και μεγάλα πλάτη χωρίς ενδιάμεσους οδηγούς, η Stackdoor έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες
σχεδίασης.

Ελάχιστος χώρος εγκατάστασης
Για ένα συμβατικό ρολό απαιτείται
ελάχιστος χώρος εγκατάστασης 400 mm x
500 mm.

Με το στοιβαζόμενο πλέγμα ασφαλείας
αυτό δεν είναι πλέον πρόβλημα. Το πλέγμα
Stackdoor έχει, για ένα άνοιγμα μέσου
μεγέθους, ανάγκη χώρου εγκατάστασης
μόνο 30 mm x 400 mm.

Μέγιστη απόκρυψη
Υπάρχει η δυνατότητα για τα προφίλ του
πλέγματος να στοιβαχθούν είτε στο επάνω
είτε στο κάτω μέρος του συστήματος,
επιτρέποντας έτσι στο πλέγμα να αφήνει
ελεύθερο το μέγιστο δυνατό καθαρό
άνοιγμα.

Ακόμη και η χρήση κάποιου κενού ανάμεσα
σε τοίχους ή ενός αρμού στο πάτωμα είναι
μία από τις πολλές δυνατότητες
τοποθέτησης.

Αξιόπιστο και δυνατό
Μέσω του καινοτόμου σχεδιασμού της
Stackdoors ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα των συμβατικών ρολών είναι
πλέον παρελθόν. Δεν απαιτούνται πρόσθετα
λουκέτα ή άλλα μέτρα ασφαλείας για την
ασφάλιση και την αποτροπή ανύψωσης του
πλέγματος ασφαλείας Stackdoor.

Τα προφίλ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ μεγάλης
αντοχής και χαμηλού βέρους, καθιστώντας έτσι
εφικτή μια υψηλή κατηγορία ασφαλείας.
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Χαρακτηριστικά:
Ελαφρύ και δυνατό
Αυτόματο κλείδωμα που αποτρέπει την
ανύψωση
Δυνατότητα καμπύλων ή γωνιακών κατασκευών
Μεγάλα πλάτη χωρίς ενδιάμεσους οδηγούς
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, λιγότερος
απαιτούμενος χώρος για τον κινητήρα
Εύκολη εγκατάσταση
Διατίθεται σε γαλβανισμένο χάλυβα και
προαιρετικά σε οποιοδήποτε χρωματισμό ή
συνδυασμό χρωμάτων
Διατίθεται σε ανοξείδωτο χάλυβα
Δεν απαιτείται κουτί κάλυψης άξονα
Εύκολη συντήρηση.

Ιδανικό για:
Εμπορικά κέντρα
Στοές εμπορικών κέντρων
Εμπορικά καταστήμτα
Φαρμακεία / Κοσμηματοπωλεία
Γκισέ εξυπηρέτησης / πληροφοριών
Αεροδρόμια
Σταθμοί Μετρό
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
Πολυτελείς κατοικίες


