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Συρόμενες Πόρτες Πυρασφαλείας 
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Η συρόμενη πόρτα Hörmann έχει μοντέρνα εμφάνιση 

χάρη στην πατενταρισμένη εγκοπή V στο συνδετικό 

αρμό χωρίς ορατές βιδωτές συνδέσεις. Η υψηλή 

σταθερότητα διασφαλίζεται από το χωνευτό προφίλ 

εμπλεκόμενων οδοντώσεων σε σχήμα λαβυρίνθου. 

Τα στοιχεία πάχους μόλις 72 mm είναι επίπεδα, 

πλήρως επικολλημένα και διατεταγμένα σε σειρά 

μέσω σπειροειδών ράβδων. Έτσι προκύπτει ένα 

υψηλής ποιότητας φύλλο πόρτας με παράλληλα 

άκρα ομοιόμορφου πλάτους. Τα επιμέρους στοιχεία 

κατασκευάζονται σε ενιαίες μονάδες ύψους έως 9 

μέτρων, χωρίς ενοχλητικές ραφές συγκόλλησης. Αυτό 

χαρίζει στην πόρτα μια εμφάνιση υψηλής ποιότητας. 

 

 

Το κυλινδρικό ράουλο και ο στιβαρός κύλινδρος 

οδήγησης σε συνδυασμό με τον πατενταρισμένο οδηγό 

διασφαλίζουν μια τέλεια ισορροπία δυνάμεων. Η 

ανάρτηση ένσφαιρων εδράνων εγγυάται την αθόρυβη 

κίνηση και τον εύκολο χειρισμό. Με τη βοήθεια βιδών 

ρύθμισης μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια τρισδιάστατα 

ο οδηγός. Το κάλυμμα οδηγού στο χρώμα του φύλλου 

πόρτας χαρίζει μια αρμονική συνολική εικόνα.  
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Συρόμενη Πόρτα Πυρασφαλείας FST  
 

1. Στενή συνολική κατασκευή 

• Βάθος εντοιχισμού μόλις 132 mm 

• Ελάχιστο πλάτος για ένθετα φύλλα: 160   

               mm έως 360 mm (πλάτος ένθετου  

              φύλλου) 

• Πλάτος ένθεσης: 180 mm έως 380 mm 

 

 

2. Κάλυμμα οδηγού 

• Συνδυάζεται αρμονικά με το φύλλο πόρτας 

• Γαλβανισμένο, RAL κατ' επιλογή ή          

              ανοξείδωτος χάλυβας 

• Εύκολη τοποθέτηση με λίγες βιδωτές 

συνδέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Αντίβαρα κλεισίματος 

• Απλές εργασίες τοποθέτησης και σέρβις με  

βιδωτά αντίβαρα 

• Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτος χάλυβας 
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4. Προφίλ εισόδου / Κεντράρισμα εισόδου 

• Κεντραρίσματα εισόδου για ακριβή κίνηση  

               της πόρτας μέσα στο προφίλ εισόδου 

 

 

 

 

5. Αποσβεστήρας εισόδου 

• Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτος χάλυβας 

• Σε μονόφυλλες συρόμενες πόρτες  

              πυρασφαλείας El230 ενσωματωμένος στο    

              φύλλο πόρτας 

 

 

6. Ενσωματωμένος κύλινδρος οδήγησης   

               δαπέδου 

• Οριζόντια ρυθμιζόμενος 

• Μετά την τοποθέτηση κρυμμένος μέσα στο  

              φύλλο πόρτας 

 

7. Υδραυλικός ρυθμιστής κίνησης 

• Για συνεχώς ρυθμιζόμενη ταχύτητα  

               κλεισίματος (0,08 – 0,2 m/s) 

• Κρυμμένος μέσα στο κουτί αντιβάρων 
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