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Produktová rada 400 sú štýlové interiérové 
automatické posuvné dvere. Tenké línie dverí, 
farby a dekor vytvárajú moderný, elegantný a 
luxusný produkt.
Atraktívny 6 cm tenký disk s tromi rôznymi 
riešeniami krídel a širokou škálou prémiových 
materiálov predstavuje úplný príbeh dokonalosti. 
Je to ten pravý doplnok do každého interiéru, 
ktorý vytvára jedinečný a moderný priestor.

Zabudovaný senzor poskytuje bezpečný a pohodlný prístup pre 
všetkých. V režime spánku je ich energetická spotreba menšia 
ako 0,5 W, vďaka čomu sú až o 70% energeticky účinnejšie, čo 
šetrí elektrickú energiu a znižuje emisie CO2.
Produktová rada 400 - dokonalá kombinácia inteligentného 
súčasného dizajnu a špičkových funkcií. Chránené patentom a 
európskym 3D modelom. Produkt spĺňa certifikácie CE a normy 
EN 16005 a EN 16361.
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6 cm
výška pohonu

zabudovaný 
sensor 

pre bezpečný prechod

< 0.5 W
spotreba energie

70%
úspora energie a 
znižovanie CO2

388,11

80,32

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.

CAN
SAFETY

OPERATIONDOOR CLOUDDIAGNOSTICSMOBILE CONTROLACCESS
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Technické vlastnosti:
1 krídlo: šírka otvoru rámu 700 - 1100 mm 
 výška otvoru rámu 1900 - 2500 mm
* COW = FW - 65 mm

bezrámové 10 mm jednoduché tvrdené bezpečnostné sklo ESG

Transparent purity

Bezrámové krídlo s jedným sklom 
ponúka jednoduchý štýl, ktorý sa dá 
integrovať do každého interiéru a je 
prakticky neviditeľný.
Je ideálny pre sklenené stenové priečky, 
kde priehľadnosť architektúry vytvára ilúziu 
svetlého a otvoreného priestoru, aj keď sú 
dvere zatvorené.

Môžete si vybrať medzi rôznymi farbami skla 
a integrovať ich do každej architektonickej 
kompozície, čím získate vynikajúci osobný 
pohľad. Čisté, jednoduché a transparentné 
riešenie s jednými posuvnými dverami.

 

400 thales | bezrámové posuvné dvere
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Technické vlastnosti:
1 krídlo: šírka otvoru rámu 700 - 1100 mm 
 výška otvoru rámu 1900 - 2500 mm
* COW = FW - 65 mm

dvojité sklenené krídlo s hliníkovým rámom,
4 mm tvrdené bezpečnostné sklo ESG, hrúbka 30 mm

Beautifully distinct

Fusion je vaša prvá voľba, keď chcete vyjadriť 
elegantný a moderný vzhľad. Kombinácia 
hliníkového rámu s dvojitým sklom dodáva 
dverám individuálny charakcter ako žiadny iný.
Ideálne pre kancelárie, hotely, vymazat alebo 
akýkoľvek iný prémiový priestor, kde chcete 
spojiť luxusný prístup so štýlovým dizajnom.

Použite svoju fantáziu a vytvorte pôsobivé 
vzory, ktoré inšpirujú. Fusion je ideálnou 
voľbou pre architektonické riešenia.
Tenký dizajn, moderné farby skla, eloxovaná 
povrchová úprava a dekorácia dajú dverám 
skutočne vyniknúť.

400 fusion | sklenené posuvné dvere
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Technické vlastnosti:
1 krídlo: šírka otvoru rámu 700 - 1100 mm 
 výška otvoru rámu 1900 - 2500 mm
* COW = FW - 65 mm

hliníkové rámované drevené panelové krídlo, hrúbka 30

Natural touch

Drevené dvere s hliníkovým rámom, 
zložené z panelového krídla, vytvárajú 
prirodzený, autentický pohľad, ktorý 
dodáva vašej kancelárii, hotelovej izbe, 
hale alebo vášmu domovu jedinečný vzhľad.
Drevené dvere „timber“ sa perfektne integrujú 
do drevených stien a iných zaujímavých 
architektonických kompozícií, vďaka 
ktorým je pohyb neviditeľný.
Vneste do priestoru prírodu a teplo. 
Tenké drevené profily vyjadrujú estetický dizajn.
Rozsah drevených vzorov završuje architektonickú 
tvorbu. Môžeme zladiť povrch s Vašim nábytkom. 

400 timber | drevené posuvné dvere



Prispôsobte si svoje dvere
Urobte to správne, zjednodušte to
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Farba pohonu a profilov

Farba skla

Drevený vzor

Dekor

Otváranie dverí
_ push & go
_ senzor
_ smartphone
_ riadenie prístupu

Eloxovaný
Rf lesklý

Rôzne možnosti dreveného vzoru

Integrované v rukoväti 
a na pohone.

Rôzne farebné možnosti

Natural
elox

Champagne
Brusený

Technické dáta   I   400 product line

POUŽITIE interiér

POHON výška 60 mm

VÁHA max. 65 kg na posuvné krídlo

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

ČAS OTVÁRANIA 0 - 15 s (nastaviteľna)

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

INŠTALÁCIA inštalácia na stenu

FARBA PROFILOV eloxovaný hliník: Rf lesklý, natural, brushed champagne

FARBA SKLA rôzne farebné varianty z doorson kolekcie

DREVENÝ VZOR rôzne možnosti vzoru dreva z kolekcie doorson

DEKORAČNÉ PÁSKY rôzne možnosti zdobenia kľučky a pohonu drevom alebo farebným vzorom z kolekcie doorson

OTVÁRANIE DVERÍ snímač, push & go, smartphone, spínače, kontrola prístupu

FUNKCIE prepínanie medzi rôznymi režimami dverí: OTVORENÉ, ZATVORENÉ, STOP, AUTO- LETO, AUTO- ZIMA, JENOSMERNÉ-LETO, JEDNOSMERNÉ-ZIMA
varovná diagnóza pomocou COM20

ÚSPORA ENERGIE:

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


