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Vysoko efektívny a atraktívne navrhnutý rad 
automatických posuvných dverí 300 pre exteriér 
a interiér. Poskytuje rôzne architektonické 
možnosti pri navrhovaní kancelárie, hotela, 
reštaurácie, nemocnice alebo akéhokoľvek iného 
miesta. Jediným limitom je vaša fantázia. Tenký, 
minimalistický 10 cm disk je menej rušivý a 
dodáva dverám moderný vzhľad. Zabudovaný 
senzor zaisťuje pohodlný a bezpečný vstup.

Dvere sú ovládané našim inovatívnym ovládačom pohonu pomocou 
našich vlastných dverových spínačov, ktoré ponúkajú rôzne funkcie. 
Pretože naše automatické posuvné dvere spotrebujú v režime spánku 
menej ako 0,5 W elektrickej energie, nielenže znížite svoje náklady, 
ale tiež prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu používaním 
našich energeticky úsporných dverí. Produktová rada 300 zvyšuje 
úroveň zabezpečenia a umožňuje bezpečný a ľahký núdzový východ 
pre všetkých. Produktová rada 300 spĺňa základné požiadavky 
príslušných smerníc CE a je k dispozícii s redundantnou funkciou, 
ktorá umožňuje jej inštaláciu na núdzové východy a únikové cesty 
podľa noriem EN 16005 a EN 16361.
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Poskytuje 
pohodlný, 
bezpečný 
prístup pre 
všetkých.

Najjednoduchší 
spôsob ovládania 
svojich dverí 
kdekoľvek a 
kedykoľvek.

Popis varovania 
a chýb.

Dvere sú pripojené 
na cloud. Vyriešte 
svoj problém na 
diaľku.

Ovládač dverí je 
CAN prepojený 
so senzormi, 
spínačmi a 
inteligentnými 
zariadeniami.

S pokročilou 
technológiou je 
možné pokročilé 
zabezpečenie. Vaša 
bezpečnosť je našou 
najvyššou prioritou.

Bezpečná 
evakuácia 
v prípade 
núdze.

CAN
SAFETY

OPERATION SAFE EXITDOOR CLOUDDIAGNOSTICSMOBILE CONTROLACCESS

10 cm
výška pohonu

zabudovaný
senzor

pre bezpečný prechod

< 0.5 W
spotreba energie

70%
úspora energie a 
znižovanie  CO2

388,11

80,32



300 thales | bezrámové posuvné dvere

Technické vlastnosti:
1 krídlo: svetlá šírka otvoru 800 - 2000 mm
2 krídla: svetlá šírka otvoru 800 - 3000 mm 
max. svetlá výška otvoru 3000 mm

Virtually invisible

300 | štandardné posuvné dvere

Technické vlastnosti:
1 krídlo: svetlá šírka otvoru 800 - 2000 mm
2 krídla: svetlá šírka otvoru 800 - 3000 mm 
max. svetlá výška otvoru 3000 mm

The universal choice
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300 T | teleskopické posuvné dvere

Technické vlastnosti:
Jednostranné: svetlá šírka otv. 900 - 3000 mm 
Dvojstranné: svetlá šírka otv. 1600 - 3000 mm 
max. svetlá výška otvoru 3000 mm

Open wider

300 A | únikové posuvné dvere

Technické vlastnosti:
1 krídlo: svetlá šírka otv. 800 - 1200 mm
2 krídlo: svetlá šírka otv. 800 - 2200 mm 
max. svetlá výška otvoru 3000 mm

Safe open
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300 P | rohové posuvné dvere

Technické vlastnosti:
2 krídla: svetlá šírka otv. 800 - 3000 mm 
max. svetlá výška otv. 3000 mm

Inspiration on the corner

300 C | zakrivené posuvné dvere

Technické vlastnosti:
Radius min. r = 1000 mm, max. r = prispôsobivý (min. 260mm)
max. svetlá výška otvoru 2500 mm

First impression
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Farba pohonu a profilov

Eloxovaný hliník:
_ natural elox
_ RAL farba

Krídlo

Výplň:
_ bezrámové
_ pohyblivé
_ izolačné sklo
_ panel

Farba skla

Rôzne farebné možnosti.

Panel

Eloxovaný hliník:
_ natur elox
_ RAL farba
Integrované sklenné okno

Otváranie dverí

_ senzor
_ prepínače
_ smartphone
_ riadenie prístupu

Prispôsobte si svoje dvere
Urobte to správne, zjednodušte to

Technické dáta   I   300 product line 
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POUŽITIE interiér/exteriér

POHON výška 100 mm

OTVORENIE-ZATVORENIE 0.3 - 0.7 m/s (nastaviteľná rýchlosť)

DOBA OTVORENIA 0 - 15 s (nastaviteľná)

SPOTREBA ENERGIE max 300 W/230 V; < 0.5W spotreba energie v v režime spánku

KRÍDLO bezrámové, sklo, izolačné sklo, panel

INŠTALÁCIA na stenu, medzi steny, pod strop, z nadsvetlíkom

FARBA PROFILOV elox, RAL farba

FARBA SKLA rôzne farebné možnosti

OTVORENIE DVERÍ snímač, spínače, smartphone, kontrola prístupu

FUNKCIE celý rad nastaviteľných funkcií a parametrov; prepínanie medzi rôznymi režimami dverí: OTVORENÉ, ZATVORENÉ, STOP, AUTO- LETO, AUTO- ZIMA, 
JENOSMERNÉ-LETO, JEDNOSMERNÉ-ZIMA, varovná diagnóza pomocou COM20

ÚSPORNÝ REŽIM

NÚDZOVÝ VÝCHOD

ŠTANDARDY: EN 16005, EN 16361



Meesenburg s.r.o.
Vrapická 402
272 03 Kladno, Czech Republic
eshop@meesenburg.cz
www.meesenburg.cz

Meesenburg s.r.o. (SK)
Nadjazdova ul. 2
971 01 Prievidza, Czech Republic
Milan Frohlich - Servis SK/CZ
M: +421 948 173 589
m.frohlich@meesenburg.sk


