
WASTE WATER Solutions

Műszaki ajtók – 
mindig a helyes belépés!

Minden alkalmazási célra
Tájba illeszkedő építés 
Betörésgátló
Árvízbiztos 
Nyomásálló



    

➤➤➤ HUBER-Nemesacél ajtók – 
A jó megoldás minden alkalmazási célra!

Külső ajtó, típus: TT 1.1 Külső ajtó, típus TT 1.1, lakkozott,zsalu merev: TT 10

Szellőző torony merev redőnnyel, típus: TT 10Nyomásálló ajtó kémlelőnyílással és víz alatti
fényszóróval TT 7

Betörésgátló ajtó, kétszárnyú, típus: TT 2.2/WK 3
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Klóros helyiség ajtó redőnnyel TT 5, merev kivitelű F1
ablak 

Betörésgátló ajtó, kétszárnyú, redőnnyel, típus: 
Typ TT 2.2/WK 3

Betörésgátló redőny TT 2.J Biztonsági ajtó redőnnyel, betörésgátló TT 2.1

Ajtó, egyszárnyú, rézlemez burkolattal TT 1.1, merev
kivitelű redőny TT 10

➤➤➤ Az építményhez és a tájhoz
alkalmazkodó nemesacél
ajtók, ablakok, redőnyök

Ajtó, kétszárnyú, TT1.2 redőnnyel, komplett épület,
beleértve az ajtót, művész által alakítva.



    

➤➤➤ Mi megfelelő megoldásokat kínálunk. Beszéljen velünk

➤➤➤ ... ne engedje, hogy ez történjen...

előtte ...

... utána
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➤➤➤ Termékáttekintés!
Külső ajtó, dupla falú, egyszárnyú TT 1.1
Külső ajtó dupla falú, kétszárnyú TT 1.2
Biztonsági ajtó, egyszárnyú,
vizsgálati tanúsítvánnyal, WK 3 TT 2.1 / WK 3
Biztonsági ajtó, egyszárnyú,
vizsgálati tanúsítvánnyal, WK 4 TT 2.1 / WK 4
Biztonsági ajtó, kétszárnyú,
vizsgálati tanúsítvánnyal, WK 3 TT 2.2 / WK 3
Biztonsági ajtó, kétszárnyú,
vizsgálati tanúsítvánnyal, WK 4 TT 2.2 / WK 4
Biztonsági redőny TT 2.J
Üvegajtó, egyszárnyú TT 4.1
Üvegajtó, kétszárnyú TT 4.2
Klóros helyiség ajtó, egyszárnyú TT 5
Árvízbiztos külső ajtó TT 6
Nyomásálló ajtó, derékszögű TT 7
Nyomásálló ajtó, derékszögű,
központi zárral TT 7.Z

Nyomásálló ajtó, kerek TT 7.R
Búvó nyílás, kerek TT 8
Kémlelőnyílás, kerek TT 8
Redőny, merev TT 10
Redőny, mozgatható TT 10
Ablak hőelválasztással, merev F 1
Ablak hőelválasztással,bukó vasalattal F 2
Ablak hőelválasztással, nyíló vasalattal F 3
Ablak hőelválasztással, bukó-nyíló vasalattal F 4

Részletes leírások a vonatkozó műszaki
adatlapokban találhatók.

Nyomásálló ajtó, derékszögű, könnyen kezelhető,
fényszóróval ellátott központi zárral, a képen a belső
oldal látható, típus: TT 7.Z

Nyomásálló ajtó, derékszögű, könnyen kezelhető központi
zárral, típus: TT 7.Z



    

Szárnykeretes ablak, hőelválasztással,kétszárnyú. 
típus:  F 3

Betörésgátló ajtó, egyszárnyú, faburkolattal, 
típus: TT 2.1/WK 3

Tartály elválasztása (szerelés közben)

Mozgatható redőny a belső felületre, típus: TT 10

A passzív objektumvédelmi, nemesacélból készült HUBER-termékeit a vonatkozó intézmények bevizsgálták. 

➤➤➤ Ami biztos, az biztos –Ellenőrzött biztonság!
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➤➤➤ Ami biztos, az biztos – Ellenőrzött biztonság!
Ajánlatkérés ill. megrendelés esetén feltétlenül közöljék a műszaki adatokat.

Fal belmérete
A fal belmérete határozza meg az ajtó méretét. A belső
magasság H (Höhe) = a kész padló felszínétől a fejkő alsó
éléig. 

1. Keret
a Z-keret:

A keretet részben az ajtó bélési falára, részben pedig a
bélési falba helyezzük. 

b Tokkeret:
A keretet az ajtó bélési falba helyezzük.

2. Szerelés módja: 
a Dübeles szerelés, hevederrel: A kereten elhelyezett

hevedereket csapozásal rögzítjük.
b Ankeres szerelés: A kereten elhelyezett falkapocsokat

bebetonozzuk.  
c Dübeles szerelés a kereten keresztül: a csapozás

keretfúrásokon keresztül történik. 

3. Ütközők 

4. Padlózárás
a Alsó ütköző nélkül.

Amikor átnyúló padlóburkolatot terveztek és ütközők
nem kívánatosak.

b Hornyolt ütközővel az ajtó optimális szigeteltség
érdekében.
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Műszaki ajtók PG 2

➤➤➤ Műszaki ajtóink minden követelménynek felelnek meg:
➤ nyomásálló, árvízbiztos
➤ betörésgátló
➤ a tájba illeszkedő építés érdekében
➤ kitűnő optikai benyomás
➤ helyszíni tanácsadás évtizedes gyakorlati

tapasztalattal 

A HUBER nemesacélból készült termékei jelentik a legjobb
megoldást, mind a kommunális, mind pedig az ipari
alkalmazás esetén. Ezért Önnek is olyan alapanyag
mellett kellene döntenie, amely eleget tesz a
legmagasabb követelményeknek:
➤ Felülmúlhatatlan élettartam
➤  Abszolút korrózióvédelem a teljes pácfűrdő és a

passziválás által
➤ Tervezési megbízhatóság, árelőnyök a szabványosított

gyártásnak köszönhetően
➤ Biztonság az emberre és a környezetre nézve 


