Talos draaideuren
Talos rondschuifdeuren
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Design en functionaliteit
«De entree is het visitekaartje van ons hotel. Hier ontstaat de eerste, blijvende indruk voor de gasten die
wij ontvangen. We hebben voor een volledig in glas uitgevoerde Talos draaideur gekozen. Naast het
schitterende design waarderen we de optimale klimaatbeheersing en het comfortabele gebruik, ook met
koffers en andere bagage.»
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Talos draaideuren

Talos rondschuifdeuren

Talos draaideuren bieden door hun

Ook Talos rondschuifdeuren zijn door

constructie met thermische isolatie,

hun uitgebreide designmogelijkheden

optimale klimaatscheiding in de

een aanwinst voor iedere entree en

entreeruimte. Optioneel kunnen de

bieden de mogelijkheid om de entree

draaideuren aan uw specifieke

aan de architectuur aan te passen.

omstandigheden worden aangepast.

Daarbij realiseert u een uitstekende

Zo is de Talos o.a. leverbaar met

klimaatbeheersing en hoge

vluchtwegfunctie, aanpassing voor

doorgangscapaciteit.

rolstoelgebruik, voorschuifdeuren
in handbediende of motorisch

Bij beide deurtypen zijn uitvoeringen

aangedreven uitvoering en nog veel

mogelijk waardoor ze aan de meest

meer praktijkgerichte zaken.

uiteenlopende eisen voldoen met
betrekking tot bijvoorbeeld
brandwering en weerstandsklassen.

Doorgang zonder belemmering bereikt
u met naast de draaideur geplaatste
(schuif)deuren. Rondschuifdeuren
bieden de mogelijkheid voor een
onbelemmerde doorgang.
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Waarom Talos deuren ?



Draaideuren
• optimale klimaatbeheersing
• individueel design
• vluchtwegfunctie
• stijlvolle volledig glazen uitvoeringen
• uitvoeringen voor winkelcentra,
luchthavens etc.

Rondschuifdeuren
• hoge doorgangscapaciteit
• goede klimaatbeheersing, evt. met
luchtgordijn
• goed aanpasbaar aan uw situatie
• stijlvolle volledig glazen uitvoeringen
• vluchtwegfunctie
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Toepassingen
• hotels
• kantoorgebouwen
• winkelcentra
• luchthavens
• stations
• ziekenhuizen
• banken en financiële instellingen
• musea
• concertgebouwen en theaters
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Voor elke toegang
een perfecte oplossing



Voorbereid op een noodsituatie – viervleugelige
draaideur met vluchtwegfunctie door wegklapbare
deurvleugels

Extra veiligheid – viervleugelige draaideur met
voorschuifdeuren

Transparantie door volglazen design – draaideuren met de aandrijving onder de vloer

Ideaal bij veel personenverkeer – draaideur met
grote diameter

De juiste uitstraling – een rondschuifdeur geïntegreerd in een glazen gevel

Het geïntegreerde luchtgordijn zorgt voor een
aangenaam binnenklimaat
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Talos draaideuren
Talos rondschuifdeuren
Draaideuren

Talos RDR-E01

Talos RDR-C01

Talos RDR-C03

Talos RDR-S01

Buiten Ø in mm
Zijwanden
Aantal vleugels
Handmatig
Automatisch
Mindervalidenfunctie
Vluchtwegfunctie
Nachtafsluiting
Inbraakwerend

2100 tot 3700
glas of metaal
3 of 4
standaard
optie
bij aandrijving standaard
optie
-

2100 tot 3700
glas of metaal
3 of 4
standaard
optie
bij aandrijving standaard
optie
optie
optie

2100 tot 3700
glas of metaal
3 of 4
optie
standaard
standaard
standaard
–
–

2100 tot 3300
glas
3 of 4
standaard
optie
bij aandrijving standaard
–
optie
optie

Draaideuren
met grote diameter

Talos RDR-C02

Talos RDR-M01


Buiten Ø in mm
Zijwanden
Aantal vleugels
Volledig automatisch
Mindervalidenfunctie
Vluchtwegfunctie
Nachtafsluiting
Inbraakwerend

3920 tot 4920
glas of metaal
3 of 4
standaard
standaard
optie
optie
–

Rondschuifdeuren

Talos CSD-C01

Talos CSD-C02

Talos CSD-C03

Buiten Ø in mm
Zijwanden
Aantal vleugels
Basis vorm
Volledig automatisch
Vluchtwegfunctie
Nachtafsluiting
Elektrische vergrendeling
Inbraakwerend

2000 tot 4100
glas of metaal
4
rond
standaard
optie
standaard
standaard
optie

2000 tot 4100
glas of metaal
2
halfrond
standaard
optie
standaard
standaard
optie

Radius vanaf 1000
glas of metaal
2
boog
standaard
optie
standaard
standaard
optie
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3710 tot 4910
glas of metaal
2
standaard
standaard
–
standaard
–
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Tot 1 september 2007:

Met ingang van
1 september 2007:

Kaba Nederland BV
Tarweweg 9a
NL - 6534 AM Nijmegen

Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163
NL-6604 LV Wijchen

Kaba Belgium NV/SA
Steenweg op Gierle 339F
B-2300 Turnhout

Tel 024-352 33 33
Fax 024-354 02 11

Tel 088-352 33 33
Fax 088-352 33 99

Tel 014-44 80 44
Fax 014-44 80 40

info@kaba.nl
www.kaba.nl

info@kaba.nl
www.kaba.nl

info@kaba.be
www.kaba.be
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