record

your global partner for entrance solutions

Kereskedelmi és üzleti megoldások

www.record.hu

your global partner for entrance solutions

// kereskedelem

automata ajtórendszerek a recordtól

record – automata ajtórendszerek

A világszerte 26 fiókvállalattal és 200
disztribútorral rendelkező agta record Group
gyakorlatilag az egyetlen olyan piaci szereplő,
amely az automata ajtók fejlesztésének
középpontjában álló valamennyi technológiában
szakértő, úgymint az elektronika, a mechanika, a
szoftver, az érzékelők és a telekommunikáció.
Amikor H. H. Bunzl 1953-ban bejegyeztette
vállalkozását, fel sem merült benne, hogy az
ajtó-automatizálásban egykor világpiaci vezetővé
válik. A record filozófiájának célja, a legújabb
technológiák legmagasabb minőségbeli beépítése
esztétikus megjelenéssel, és az építészek, építési
vállalkozók és felhasználók gyakorlati kívánalmai
szerint. A record számos innovációt vezetett be
a piacon, s ez az, ami miatt a recordot hosszú
ideje világszerte vezető szereplőként tartják
számon az ajtó-automatizálásban, illetve amelyek
miatt record technológiai innovációi továbbra is
mérföldkövekként szolgálnak az iparágban.

Vészkijárat-változat

IT SZOBA BEJÁRATA
Automatizált lengőajtó (DFA
INVERS)
Füstelvezetés

SZERVIZBEJÁRAT
Pánikvasalatos, kilökhető szárnyú
tolóajtó (TOS)
(átjárás furgonnal akár személyautóval)

RAKTÁRBEJÁRAT
Lengőajtó
(DFA FULL POWER)

EGYIRÁNYÚ RENDSZER
Bejárat, de nem kijárat
(FlipFlow)

Bevásárlóközpont – Fulda, Németország

Mára a record az automata ajtók és perifériák
olyan széles skáláját gyártja és telepíti, amely
minden elképzelhető alkalmazást és igényt lefed.
A központi szerepet betöltő termékskálát automata
tolóajtók lengőajtók, harmonikaajtók, forgóajtók,
betörésbiztos és füstgátló ajtók, biztonsági
reteszek, egyirányú beengedő rendszerek, ipari
alkalmazásra szánt redőny-gyorskapuk, valamint
menekülési útvonalakon alkalmazott ajtórendszerek
alkotják. A record gyárt még teleszkópos és
szögben nyíló tolóajtókat, ívelt tolóajtókat és
speciális légzáró ajtókat. Az ajtók különféle
felületekkel kaphatók, és bármilyen kívánalom
szerint módosíthatók.
A record méltán lehet büszke szerviz- és
karbantartási üzletágára is, amely világszerte
gondoskodik az ajtók hibátlan működéséről.
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ROBOSZTUS AUTOMATA AJTÓ
ÆÆ Erős profilokkal
ÆÆ Széles menekülési útvonalakhoz

ÉTTEREM / KONYHA
BEJÁRATA
Harmonikaajtó (FTA)
2 vagy 4 szárnyú

RAKODÓRÁMPA
Nagy sebességű
gyorskapuk (SPEEDCORD)
(felcsavarodó rendszerű)

RAKODÓRÁMPA
Nagy sebességű
gyorskapuk
(paneles rendszerű)

ÉTTEREM
STA – Egy-, vagy
kétszárnyú tolóajtó
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BIZTONSÁGI BEJÁRAT
Betörésbiztos ajtó
(RC 2)

RAKTÁRBEJÁRAT
Íves tolóajtó (IBST,
ABST)

FOBEJÁRAT
Ő
2 vagy 3 szárnyú
forgóajtó (KTA)

RAKTÁRBEJÁRAT
2, 4 vagy 6 szárnyú
teleszkópos tolóajtó (TSA)

RAKTÁRBEJÁRAT
Tűzgátló ajtó

ÉTTEREM
Szögben nyíló ajtó
(PST)
(2 vagy 4 ajtószárny)

SZERVIZBEJÁRAT
Teljesen felnyíló rendszerű
tolóajtó (TOS)
(átjárás furgonnal vagy akár
személyautóval)

BEJÁRAT
Füstgátló ajtó (RST)

RAKTÁRBEJÁRAT
Teleszkópos ajtó
(TSA)

// kereskedelem

OLDALBEJÁRAT
Teljesen felnyitható
rendszerű tolóajtó (TOS)
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Főbejárat – az Ön cégének arculatához igazítva
record sztenderd ajtók
A record legendás egy-és kétfelé nyíló
automata tolóajtóit sokféleképpen
alkalmazzák. Moduláris meghajtó rendszerük
megbízható és rendkívül hosszú távú működést
biztosít. E két szempont a recordnál központi
kérdés, megjelenésüket tekintve pedig az
ajtók szemet gyönyörködtetőek.

A teleszkópos tolóajtó...
…ideális megoldás keskeny bejáratokhoz,
ahol a hagyományos, kétszárnyú tolóajtó
nyitási szélessége túl keskeny lenne, és ahol
az attraktívabb megjelenés prioritás. A kétfelé
nyíló tolóajtóhoz viszonyítva a teleszkópos
tolóajtó mintegy 30 %-kal nagyobb nyitási
szélességet biztosít. Elegáns, amely minden
bejáratnak különleges jelleget kölcsönöz.

Tolóajtó – Kozmetikai szaküzlet

Köríves tolóajtó – Ékszerbolt

Az íves tolóajtó...
…rengeteg opció szerint alakítható ki: az
ajtók lehetnek félkörívesek. Ellipszis alakúak,
körkörösek, s ívelhetnek kifelé vagy befelé
is, hogy minimálisra csökkentsék a huzatot,
és megragadják a tekintetet. Milliméterre
pontos megoldásokat kínálunk – az
építészeti elképzeléseknek megfelelően.
Egy hagyományos tolóajtóval kombinált íves
tolóajtó ideális megoldás a huzat kizárására.

A record szögben nyíló tolóajtója...
…egyedi megoldásként lehetővé teszi az
ajtószárnyak bármilyen 90 foknál nagyobb
szögben történő beépítését. Ez az ajtó
magabiztosan illeszkedik bármilyen épület
sarkába, így helyet takarít meg. Egy szögben
nyíló ajtó mindig eleganciát kölcsönöz a
bejáratnak.

Köríves tolóajtó – Kiállítócsarnok, Ausztria

Forgóajtó kínálatunk…
…minden elképzelhető alkalmazást lefed.
Ezek a BLASI-val közösen gyártott ajtók
tökéletes megoldást nyújtanak a huzat ellen,
így fűtési költséget takarítanak meg. Az
elérhető különböző formák és méretek révén
minden variációban rendelkezésre állnak,
akadálytalan bejutást biztosítva bármely
épületbe.

A record okos lengőajtói

Forgóajtó – Üzletlánc, Svájc

Az üzlethelyiségek olyan helyek, ahol az
emberek értékelik a zavartalan közlekedést.
Régebbi épületekben és irodákban a kézi
nyitású ajtókat könnyedén és olcsón
automatizálhatjuk automata ajtónyitóink
felszerelésével.

Harmonikaajtó – keskeny kijárat – Kis
üzlet, Svájc

Gyorskapuk
A record SPEEDCORD ütközésálló gyorskapu
– beltéri használatra. Jól alkalmazható
két eltérő hőmérsékletű tárolóterület
kapcsolataként. A gyors nyitási és zárási
sebességek rövid nyitva tartási ciklust
jelentenek, amely megakadályozza a
hőcserét.
Gyorskapu – ütközésálló megoldás –
raktár, Svájc

Teleszkópos tolóajtó – Étterem, Svájc
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Minden fő szabványnak és előírásnak megfelel
Nyitás-aktiválók és biztonsági
érzékelők
A record nyitás-aktiváló eszközei és érzékelői
a mai technológia élvonalába tartoznak,
és az aktuális CE-nek éppúgy megfelelnek,
mint más fontos nemzetközi szabványoknak.
A felhasználó igényei szerint opcionálisan
használható az ajtókhoz mozgásérzékelő,
jelenlétérzékelő, vagy egyéb kapcsolók.
A record modulárisan kialakított, mobil- és
vezeték nélküli telefonokkal, rádiókkal,
valamint külső vibrációkkal szemben
tökéletes védelmet biztosító szűrőkkel ellátott
egységei számos működtetési lehetőséget
kínálnak. A felhasználó által kiválasztható
biztonsági jellemzők közé tartozik például
az irányérzékelés, vagy a lassú mozgás
érzékelése és természetesen az automata
üzemmód. A record ajtókra jellemző, hogy
azok mindegyike telepíthető menekülési
útvonalra is.

TOS – vészkijárat, Svájc

Tartalék tolóajtó menekülési útvonalhoz – Optikus, Svájc

Multifunkcionális ajtók
A record TOS modellje sokoldalú: az
ajtószárnyakat és oldalpaneleket 90
fokig ki lehet hajtani, bármilyen nyitási
pozícióban, ezáltal ideális menekülési útvonal
megoldást biztosítanak olyan helyekre, ahol
a meneküléshez a teljes nyitásszélességre
szükség lehet, illetve ahol méretes tárgyak
vagy járművek átjutását kell alkalmanként
megoldani.
Ideális keskeny bejáratokhoz, ahol az
általános közlekedéshez és a meneküléshez
különböző szélességre van szükség. A
pánikvasalatos ajtók szárnyai, enyhe nyomás
hatására kilökhetők, így akár elektromosság
nélkül is biztosítják a teljes szélességű
menekülési útvonalat.

Teljes nyitású tolóajtó – divatbutik, Svájc

A record DUO egy extrém erős modell, amely
akár 2 x 200 kg tömegű ajtószárnyakkal
is szerelhető, mely nagy súlyú ajtószárnyak
esetén javasolt.
A record FTA 20 harmonikaajtói ideálisak
olyan alkalmazásokhoz, ahol a kevés hely
ellenére automata ajtóra van szükség.
Keskeny bejáratként kialakítva optimális pl.
éttermeknél, üzleteknél és folyosókon is.
Az FBO modell kilökhető ajtószárnyakkal
rendelkezik, mely az elektromosság nélkül is
használandó menekülési útvonalakon lehet
lényeges szempont.

Teljes nyitású tolóajtók – bevásárlóközpont, Svájc

record FTA 20 FBO harmonikaajtó
pánikvasalattal

Menekülési útvonalak
A RED modell speciális menekülési
útvonalakhoz készült. A rendszer lényege,
hogy minden fontos részegység duplikálva
van, mely 100%-ban biztosítja, hogy
egy vésznyitás még egy igen ritka – ám
elméletileg lehetséges – műszaki probléma
esetén se hiúsulhasson meg.
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Megnövelt biztonság és kényelem vásárlóinknak
Betörésbiztos SAFECORD 20
tolóajtó többpontos zárral
A record biztos védelmet nyújtó, rendkívül
masszív, mégis elegáns rendszere tökéletes a
kiskereskedők számára, mivel kivételes ereje
mellett, diszkrét biztonságot nyújt. A
többpontos zárral ez az ajtó hátráltatja a
betörési kísérleteket, így a biztonsági
szolgálatnak hosszabb ideje van reagálni. Az
ellenállóság további növelése érdekében
rendelhető speciális biztonsági üveggel és
padlóba süllyesztett sínrendszerrel is.
A record MPV modellje masszív többpontos
zárral magasabb biztonsági fokot garantál.
Ez az ajtó riasztóval is ellátható és
hozzákapcsolható az épület felügyeleti
rendszeréhez.

Automata tűzgátló ajtó – többszintes parkolóház, Svájc

Pánikvasalatos rendszer

Az erős ajtó
A record 065 RTA egy egyszerre erőteljes és
elegáns ajtó, amely ideális nagy forgalmú és
nagy biztonsági igényekkel bíró helyekre, így
pl. ital nagykereskedések, lakberendezési és
barkácsboltok, vagy óriáspiacok esetében. Ez
az ajtó könnyedén elviseli azokat az
ütközéseket, amelyeket az ilyen helyszíneken
használatos hatalmas bevásárlókocsik olykor
okoznak. Az ajtó kérhető a vészhelyzetekben
hasznos pánikvasalatos rendszerrel is.

Tűzvédelmi rendszer
A record palettáján számos –
aországspecifikus – E30, vagy EI30
minősítésű tolóajtó érhető el. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a leányvállalatnál.

065 RTA masszív, betörésbiztos tolóajtó – barkácsáruház, Németország

record füstgátló ajtó
Ezt az ajtót az ajtószárnyak oldalán extra
szigeteléssel látjuk el. Füst érzékelése esetén
a szigetelések megnövekednek és lezárják az
ajtószárnyak közötti réseket, valamint az ajtó
tetejénél és aljánál lévő szerkezeti hézagokat.
A menekülési útvonalak így füstmentesek
maradnak és az első, sorsdöntő percekben
a meneküléshez nem kell védőfelszerelést
használni.

A record FlipFlow
A record FlipFlow egy automata bejárati
rendszer egyirányú forgalommal. A
rendszer egy kétszárnyú lengőajtóból,
és két automatikus korlátból áll. Ha az
áthaladó személy visszafordulna, a
korlátok automatikusan elzárják az utat. A
lengőajtó-szárnyak azonnal becsukódnak
és zárnak, az eseményről pedig jelentést
kap az épület ellenőrzési rendszere. Mivel
könnyedén beépíthető a már meglévő
biztonsági rendszerekbe, a FlipFlow-t
Európa-szerte számos olyan nyilvános
épületben alkalmazták, ahol a biztonság
alapkövetelmény. Ideális megoldásként
alkalmazhatók második bejáratként
szupermarketekben, bevásárlóközpontokban
és pályaudvarok üzleteiben.

Betörésbiztos ajtó – bank, Svájc

record FlipFlow – szupermarket, Svájc

Betörésbiztos ajtó – dohánybolt, Ausztria
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Átvizsgálási és karbantartási szolgáltatások
1953 óta foglalkozunk automata
ajtórendszerek gyártásával és
forgalmazásával. Rendszereink először
mosodai ajtók automatizálására szolgáltak, de
az automata ajtónyitók különböző használati
alapelvek mentén – a kezdetekkor ilyen
volt például az időtakarékosság – gyorsan
attraktív megjelenésű bejárati rendszerekké
fejlődtek. Később megjelent a presztízs mint
összetevő, ma pedig ajtórendszereink bármely
épület építészeti arculatát erősítik, aktívan
hozzájárulva az épület biztonságához és
védelméhez, s energia-takarékosságuknak
köszönhetően jelentősen csökkenthetik a fűtés
és légkondicionálás költségeit.
Mindezen fejlesztések során termékeink egyre
kifinomultabbakká váltak, funkcionalitásuk
egyre összetettebb, használatuk pedig egyre
kényelmesebb és felhasználóbarátabb lett,
miközben a használat biztonságának javítása
céljából a jogszabályi követelmények
szigorodtak.

Igény szerinti szolgáltatáscsomag
Manapság Magyarországon több, mint 6 000
db. record automata ajtórendszer üzemel
zökkenőmentesen, a legrégebbiek több,
mint 17 éve. Vásárlóink naponta használják
ajtóinkat, s ez növeli elégedettségüket.
Ilyen mértékű megbízhatóság elérése csak
világosan lefektetett célok, a legmagasabb
színvonalú design, konstrukció és beépítés,
valamint a record magasan képzett, házon
belüli szerviz-technikusai által hosszú
távon nyújtott karbantartási szolgáltatás
kombinációjával lehetséges.
Ahhoz, hogy az Ön automata ajtója
zökkenőmentesen működjön évtizedeken
keresztül és képes legyen betartani a
vonatkozó biztonsági és védelmi előírásokat,
elengedhetetlen a periodikus szervizelés.
Élvezze a record rugalmas karbantartási
szerződésének előnyeit, amely hozzásegíti
Önt a működtetési költségek drasztikus
csökkentéséhez!

Az Ön legközelebbi record partnere
A recordnál különös prioritást élvez az
átvizsgálás és a karbantartás. Az a tény,
hogy a record termékeit hosszú élettartamra
tervezték és gyártották egyúttal azt is jelenti,
hogy lépést tartunk a jogi követelmények
változásaival. Annak érdekében, hogy
vásárlóink elkerülhessék a kellemetlen
helyzeteket, alapelvvé emeltük szervizelési és
karbantartási csomagjaink személyre
szabhatóságát, ezáltal lehetővé téve, hogy
Ön teljes mértékben eleget tehessen a
megfelelő gondosság jogi követelményeinek.
Az Önnel folytatott konzultáció során
tanácsadónk meg fogja találni az Ön
igényeinek leginkább megfelelő karbantartási
és szerviz csomagot.
Ha többet szeretne megtudni, kérjük, lépjen
kapcsolatba helyi record partnerével, vagy
a record gyári szervizével, mely az ország
egész területén nyújtja szolgáltatását, melyek
között az akár 10 évet meghaladó garancia (!)
is elérhető. Email: szerviz@record.hu
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