Dørautomatik for professionelle

repræsenterer KABA-GILGEN dørautomatik i Danmark
KABA-GILGEN dørautomatik er en af
verdens førende leverandører af dørautomatik og tilbyder gennem sine forhandlere i 55
lande verden over høje kvalitetsprodukter til
enhver opgave.

Hos SWISSDOOR samler vi selv skydedørsautomatikker efter kundens ønske og
har dermed Danmarks korteste leveringstid.
Vi er lagerførende med alle gængse reservedele.

På swissdoor.dk finder De brochurer, billeder,
manualer, DWG og meget andet.
De har også mulighed for at rekvirere en servicemontør via kontaktformularen eller bestille
reservedele direkte i webshoppen. Vi sender
reservedele fra dag til dag.

Vi optegner og dimensionerer dørautomatikker elektronisk i et specielt
program KDOS2. Herfra kan vi levere
lodrette og vandrette snit samt layout i
DWG. Produktionspapirer og øvrig dokumentation følger sagen fra start til slut,
ligesom alle tilbud er forsynet med samtlige
relevante oplysninger.

Profilsystemet PSW udviklet af KABA-GILGEN
dørautomatik og WICONA er et fuldt
isoleret system integreret med manuelle eller
elektriske motorlåse.
Den færdige skydedør har lige så god u-værdi
som en almindelig dør.

er din professionelle samarbejdspartner inden for facade-,
dør- og vinduesautomatik
swissdoor bearbejder på topmoderne maskinpark bestående af
fuldautomatisk sav-anlæg, CNCfræser mv.

WiCONA og KABA har i fællesskab
udviklet et profilsystem til automatiske
skydedøre. Profilerne er isolerede, og
derved opnås en fornuftig u-værdiberegning. WICTOP tegneprogrammet
genererer en nøjagtig u-værdiberegning
som for traditionelle vinduer, døre og
facader.
SWISSDOOR er specialister i
fremstilling af SCHÜCO’s geniale
TipTronic vinduer. Vi dimensionerer
og installerer gerne komplette styringer,
også for vore kolleger. Systemet er
avanceret og kan integreres med KNX,
EIB, CTS mv., men kan også fungere
som komplet ’standalone’ system med
vand-, regn-, CO2-, temperaturføler,
vinduespudserafbryder, betjeningstryk,
tidsur etc.

SWISSDOOR har specialiseret
sig i fremstilling og montering af
SCHÜCO’s E-Slide skydedøre af
højeste kvalitet, og som bevæger sig
smidigt og elegant på rustfri køreskinner. Systemet kan betjenes fra
panelet på selve dørbladet, men også
via eksterne tryk, fjernbetjening, IHC
eller KNX mv. Vi har stor erfaring med
at skræddersy de optimale løsninger.
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