
  

Prehľad turniketov



  

Turniket BAR-EC je špeciánlne určený pre miesta kde sú hlavnými požadavkami čo najmenšie rozmery 
turniketu pri zachovaní všetkých jeho hlavných parametrov: veľká kapacita, jednoduchá a rýchla 
identifikácia osôb, vysoká kvalita, spoľahlivá prevádzka a moderný design. Odolná konštrukcia a 
kvalitná povrchová úprava umožňuje inštalovať turniket do interiérov aj exteriérov. 
Turniket môže byť dodaný s funkciou ANTI-PANIK.

Prevedenie:
Vonkajší kryt           oceľový plech s práškovým nástrekom Antique Silber, leštený nerez
Stredová skriňa       oceľový plech s práškovým nástrekom Antique Silber, leštený nerez
Hlavica turniketu     konštrukčná oceľ s nástrekom Antique Silber, leštená nerezová oceľ
Ramená turniketu    trubky z leštenej nerezovej oceľe priemer

Turniket BAR EC EK



  

Turniket BAR ST / DUO

BAR-ST je všestranný typ turniketu, ktorý nájde uplatnenie v širokom spektre aplikácií a prostredí. 
Moderný design, spoľahlivá prevádzka v kombinácií s kvalitným konštrukčným spracovaním sú hlavné 
prednosti tohto turniketu. Variabilita použitých materálov a odolnej povrchovej úpravy umožňuje turniket 
vhodne integrovať do ľubovolného prostredia vrátane exteriérov.
Turniket môže byť dodaný s funkciou ANTI-PANIK a zdvojený prechod

Prevedenie:
Vonkajší kryt         oceľový plech s práškovým nástrekom Antique Silber, leštený nerez
Stredová skriňa     oceľový plech s práškovým nástrekom Antique Silber, leštený nerez
Hlavica turniketu   konštrukčná oceľ s nástrekom Antique Silber, leštená nerezová oceľ
Ramená turniketu  trubky z leštenej nerezovej oceľe priemer



  

Turniket EasyGate

Turnikety rady EasyGate predstavujú nové riešenia turniketových vstupov všade tam, kde je požadovaný 
najvyšší užívateľský komfort pri zachovaní maximálnej miery zabezpečenia objektu. Nezameniteľný dizajn 
vytváraný kombináciou nerezových materiálov, skla alebo dreva ponúka veľké množstvo prevádzkových 
módov, śirokú priepustnosť a vysokú úroveň osobnej bezpečnosti.



  

Turniket BAR GX

Turniket BAR-GX je charakteristický výrazným a atraktívnym designom, reprezentatívnym vzhladom a 
spoľahlivou prevádzkou. Uplatnenie nájde v interiéroch kde je kladený dôraz na estetiku a kvalitu 
prevedenia.
Turniket môže byť dodaný s funkciou ANTI-PANIK.

Prevedenie
Horná krycia doska  podľa požiadaviek architekta, napr. leštený corlan
Stredová skrina       podľa požiadaviek architekta, napr.leštený nerez, alebo mosadzný plech
Hlavica turniketu     konštrukčná oceľ s práškovym nástrekom RAL, alebo leštená nerezová oceľ
Ramená turniketu    trubky z leštenej ocele alebo mosadze



  

Turniket ROUND

Elegantný a sofistikovaný vzhľad, optimálna kapacita a nadštadartný užívateľský komfort sú vlastnosti 
ktoré charakterizujú turnikety rady RUOND.

Prevedenie
Vodiace zábradlie   trubky z leštenej nereze
Stredový stĺp         leštený nerezový plech
Krídla rotoru          číre tvrdené sklo alebo trubky z leštenej nereze



  

Turniket Rexon DEA / DUO

Robusná plnorozmerová konštrukcia, vysoká kvalita, bezproblémová prevádzka sú vlastnosti ktoré robia 
turniket REXON-DEA (DUO – zdvojený prechod) vhodným riešením v aplikáciách s požadovanou 
maximálnou úrovnou bezpečnosti a celkom automatickou a bezobslužnou idetifikáciou prechádzajúcich osôb.

Prevedenie:
Rám turniketu        oceľový plech s polyesterovým nástrekom Antique Silber
Kryt strechy           oceľový plech s polyesterovým nástrekom v čiernej farbe
Rotor turniketu       konštrukcná oceľ s nástrekom Antique Silber, leštená nerezová oceľ
Ramená turniketu   trubky z leštenej nerezovej ocele



  

Turniket Rexon ERA

Rexon ERA je ekonomicky prijateľnejšou alternatívou k turniketu rexon dea. Odľahčená a plnorozmerová 
konštrukcia vysokej kvality, bezproblémová a ľahká prevádzka sú vlastnosti, pre ktoré je turniket ERA 
vhodný riešením pre Vaše potreby.
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