Celoskleněné karuselové dveře
Řada Besam RD-300
ASSA ABLOY Entrance Systems

Mistrovské dílo vstupní automatizace

Nekompromisní krása, vynikající bezpečnost a optimální
energetická úspornost celoskleněných trojkřídlých
a čtyřkřídlých karuselových dveří.

Naši poradci pro automatizaci vstupů vám zajistí podporu
v průběhu celého stavebního projektu.

Ideální řešení pro vaši prodejnu, hotel či kancelářské prostory.

Překrásné celoskleněné trojkřídlé a čtyřkřídlé karuselové dveře ASSA ABLOY
Entrance Systems s unikátními stropy a LED světly jsou korunovačním klenotem
našeho portfolia energeticky úsporných vstupů a špičkovým technologickým dílem
pro jakoukoli budovu.
■■ Skrytá jednotka pohonu
■■ Volič provozního režimu s dotykovou obrazovkou
■■ LED světla ve skleněném stropě zvýrazní
■■
■■
■■
■■
■■
■■

vaše logo nebo vybrané oznámení
Dveře s nočním zavíráním
Dálkově ovládaný provoz online
Bezpečná otočná sekce
Skrytý snímač pro optimální estetiku
Environmentální prohlášení o produktu
Volitelné vzduchové clony pro vyšší pohodlí

Zřetelně prokázaná udržitelnost
S celoskleněnými karuselovými dveřmi Besam bude
vaše vnitřní klima chráněno proti nechtěnému
pronikání vzduchu. Získáte kontrolu nad spotřebou
energie, aniž byste slevovali z nároků na příjemný
vstup luxusního vzhledu.
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Řešení pro všechna zařízení a potřeby
Ať už jsou konstrukční aspirace nebo preference
údržby vaší budovy jakékoli, dokážeme vám
s nalezením nejlepšího řešení pro vaši aplikaci vždy
poradit.
Celoskleněné karuselové dveře Besam lze použít
pro vnitřní i venkovní instalace – v samostatném
provedení nebo pro více hlavních vstupů. Doplňte
své řešení karuselových dveří zapuštěným pohonem
křídlových dveří Besam SW200i odolávajícím
nepříznivým klimatickým podmínkám, jenž zajistí
optimální pohodlí tělesně postiženým a starším
osobám. Nabízíme rovněž atraktivní vzduchové
clony, jež doplní luxusní vzhled celoskleněných dveří
a dodají další komfort.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor a Albany jsou ve své slovní formě či v podobě logogramů příklady ochranných
známek vlastněných společností ASSA ABLOY Entrance Systems nebo společnostmi v rámci skupiny ASSA ABLOY Group.

Nádech prvotřídnosti

Provozní režimy a statistiky využívání na dosah ruky.

Přístup k celoskleněným karuselovým dveřím
prostřednictvím zabezpečeného připojení k internetu.

Prezentujte vlastní značku využitím integrovaných
LED světel v kombinaci s luxusním osvětlení a na míru
vytvořenými řešeními.

„ Luxusní osvětlení a řešení
vytvořená na míru k podpoře vaší
značky pomocí integrovaných LED
světel.“

Vnitřní krása
Řídicí systém tvořený jednotkou pohonu nové generace pro karuselové dveře Besam je vskutku špičkovým zařízením. Společně s rozsáhlou škálou monitorovaných snímačů (jež jsou u našich dveří standardem)
zajišťuje plynulý provoz s maximální optimalizací pro
efektivitu a osobní bezpečnost.

Špičkové funkce
Pokročilý volič provozního režimu s dotykovou obrazovkou funguje stejně skvěle jako i vypadá. Elegantní volič
režimů poskytuje jednoduchý grafický přehled konfigurace dveří a je nejen dokonalým partnerem řídicího systému, ale i atraktivním doplňkem karuselových dveří.

E-funkce
Karuselové dveře jsou velmi vhodné pro návštěvníky
budov. S aktuálním zavedením e-funkcí mohou být
výhodné i pro osoby odpovídající za dohled nad vstupy.

S voličem provozního režimu s dotykovou obrazovkou
získáte přístup ke statistice využívání, zkontrolujete provozní stav dveří nebo upotřebíte řadu diagnostických
funkcí.

Díky špičkovým technologiím řídicího systému můžete
dveře nakonfigurovat a provozovat přes webové rozhraní – nezáleží na tom, kde se právě nacházíte.

Překrásná estetika

Udržitelnost

Špičkové vlastnosti

• Celoskleněné karuselové
dveře s LED světly ve stropě pro
působivé a luxusní vstupy.

• Chrání klima vnitřních prostor
proti nežádoucímu pronikání
vzduchu a průvanu.

• Zlepšený výkon a provoz
s jednotkou pohonu
nové generace a voličem
provozního režimu s dotykovou
obrazovkou.

3

Společnost ASSA ABLOY Entrance Systems je čelním dodavatelem
automatizovaných vstupních řešení pro efektivní tok zboží a pohyb osob.
S našimi celosvětově uznávanými výrobky značek Besam, Crawford,
Megadoor a Albany nabízíme produkty a služby určené k uspokojení potřeb
koncových uživatelů s bezpečným, pohodlným a udržitelným provozem.
ASSA ABLOY Entrance Systems je jednou z divizí společnosti ASSA ABLOY.
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Technická data mohou být změněna i bez předchozího upozornění.

assaabloyentrance.cz

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

4

Tel.: +420 286 001 560
besam@besam.cz
assaabloyentrance.cz

Sledujte nás:

Zadejte ASSA ABLOY Entrance
do vyhledávacího pole informačních
kanálů.

