Cea mai rapidă ușă industrială din lume cu viteză de 5 m/s!
Ușă rapidă NOVOSPRINT®

Cea mai rapidă ușă industrială din lume
Ușă rapidă NOVOSPRINT®
Mai rapidă
Timpul de deschidere est de două ori mai mic
datorită deschiderii laterale. Cu o viteză de
deschidere de până la 5 m/s și o viteză de închidere
de până la 2,5 m/s, noua ușă NOVOSPRINT este
cea mai rapidă ușă industrială din lume
= transport rapid și sigur al bunurilor.

Mai rentabilă
Modelul rentabil de bază poate fi extins conform
cerințelor specifice
= introducere economică în tehnologia deschiderii laterale

Mai sigură
Spre deosebire de ușile cu
deschidere verticală, deschiderea
orizontală permite utilizatorului să
acceseze imediat întreaga
înălțime a ușii.
Datorită unei cortine luminoase
dinamice, precum și datorită
deschiderii și închiderii rapide,
coliziunea cu ușa este aproape
imposibilă
= evită întreruperile lungi și reparațiile costisitoare
ale ușii, protejează oamenii și bunurile.

Mai economică
Preț scăzut de achiziție, costuri operaționale mici, costuri de
întreținere mici, și foarte rar costuri de întrerupere, datorită
funcționării sigure și solide. În plus, asigurăm o garanție de
minimum 500,000 deschideri pentru primul set de arcuri
= circulație rapidă, și economie de costuri

Avantajele NOVOSPRINT în comparație cu
deschiderea verticală

În afara versiunii rentabile cu un singur perete, ușa
NOVOSPRINT cu perete dublu este adecvată atunci când sunt
necesare o izolare mai bună și o mai bună reducere a
zgomotului

Mai flexibilă
NOVOSPRINT este adecvată și ca ușă interioară și ca ușă
exterioară, culoarea poate fi adaptată cerințelor
dumneavoastră, și este ideală pentru renovări
= pot fi îndeplinite cerințele individuale ale clientului

Utilizare ca ușă igienică din oțel inoxidabil:
Deschiderea orizontală previne contactul marginii de
închidere cu podeaua.

100 % fabricat în Germania – suntem dedicați
în mod clar producerii în Germania și valorilor
asociate acestui lucru, iar acesta este punctul
central al filozofiei companiei noastre. Cu
gama noastră variată de produse putem
îndeplini cerințele speciale ale clienților.

Uși pliabile

Uși secționale

Uși XXL

Uși rapide

Pereți despărțitori mobili

Uși glisante

Sisteme de fațadă
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Datorită unei lungi experiențe în dezvoltarea,
construirea, fabricarea și instalarea de uși
industriale, uși de șoproane și sisteme de
fațadă, suntem în prezenți lideri de piață.

