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PORTEO.
Geeft deuren meer comfort.

Deuren
comfortabel
openen en
sluiten.

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
Phone +31 488 418-100
Fax
+31 488 418-190
www.dorma.nl
DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Phone +32 50 451570
Fax
+32 50 319505
www.dorma.be
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DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333793-0
Fax
+49 2333793-495
www.dorma.com

fo

61

De PORTEO in Contur Design overtuigt
door zijn kubistische bouwvorm en zijn
geïntegreerde eindkappen met het
karakteristieke gatenpatroon. Hierdoor
is de PORTEO eenvoudig te integreren
in moderne ruimtes.
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De PORTEO, de nieuwe comfortabele
deurassistent van DORMA, opent en sluit
deuren moeiteloos. Automatisch, stil,
betrouwbaar – en dat alles voor een
aantrekkelijke prijs. Voor iedereen een
ideale vereenvoudiging van het dagelijks leven. De PORTEO is flexibel naar
persoonlijke wensen in te stellen. Nog
een pluspunt: al dit comfort en veiligheid
is, dankzij de „Plug&Go“-functie, eenvoudig te monteren.

Het pluspunt
voor deuren.
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PORTEO. Het Comfort-pakket
voor moeiteloos openen en sluiten.

PowerLess
De deur normaal openen en moeiteloos de
ruimte betreden. Eenmaal binnen, sluit de
PORTEO de deur automatisch. Ruimtes op
comfortabele wijze betreden en verlaten.

Push&Go
Duw tegen de deur en na 3° wordt het
„automatisch openen“ geactiveerd. Het
Push&Go principe. De deur sluit hierna
weer automatisch. Zo gaat de deur bijna
vanzelf open en dicht. Dat is comfort.

PowerMotion
Automatisch deuren openen en sluiten in
combinatie met een elektrische sluitplaat
en een externe impulsgever, zoals bijv. een
drukknop of afstandsbediening. Zij activeren
het signaal dat de deur automatisch opent
en sluit. Makkelijker kan het bijna niet.
PermanentOpen
PORTEO houdt de deur net zolang open
als u dat wilt. Deze modus wordt met een
schakelaar direct op de PORTEO in- en
uitgeschakeld. Zo praktisch kan het dagelijks leven zijn.

Plug&Go
PORTEO – de complete unit. Eenvoudig
te monteren, eenvoudig in te schakelen en
de deur is klaar om comfortabel te openen
en te sluiten. Betrouwbaar, onderhoudsarm
en eenvoudig uit te breiden.

De PORTEO is een plugklare complete oplossing. Met
originele DORMA systeemaccessoires kan de functionaliteit naar keuze worden uitgebreid. Voor nog meer bedieningscomfort, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid in de
PowerMotion modus.
Drukknop
Gemakkelijk openen met één druk op de
knop, bijv. met het DORMA System 55.
Voorwaarde is wel dat de deur met een
elektrische sluitplaat is uitgerust.

Afstandsbediening
Het alternatief voor de drukknop is de
afstandsbediening, bijv de DORMA RC-T
handheld. Voor comfortabel en flexibel
openen en sluiten van deuren zonder de
deur aan te raken.

Elektrische sluitplaat
Optioneel met de DORMA drukknop of
afstandsbediening te activeren. De elektrische sluitplaat deactiveert de vergrendeling en PORTEO opent moeiteloos de deur.

De PORTEO is ideaal voor éénvleugelige binnendeuren
met een maximale deurbreedte van 1100 mm en een
maximaal deurvleugelgewicht van 100 kg.

Uitstekende veiligheid:
De PORTEO – dat is deurcomfort
ontwikkeld volgens de laatste veiligheidseisen. Het voldoen aan de
strengste normen bewijst de hoge
mate van veiligheid.
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