Stilren og skræddersyet:
Scantron Serie 410 & 510 dørstationer
- i rustfrit stål, messing, titan-messing, bruneret messing & Sort eloxeret aluminium
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en DØRSTATION DER passer til
bygningens udtryk og historie
Mulighederne er uendelige med Scantrons dørstation
er serie 410 i rustfrit stål og serie 510 i messingtyper.
For at skabe netop det udtryk, der passer til bygningen
og omgivelserne, er der valgfrihed mellem forskellige
navneskilte, ringetryk, belysning, skiltning i form af grav
ering og materialer udformet i den passende størrelse.
Derudover kan video og adgangskontrol integreres for
at opnå et komplet adgangssystem. Grundet de uen
delige muligheder er serie 410 og 510 dørstationerne
at finde på toneangivende arkitektur overalt i Europa.

Produktprogrammet er fleksibelt opbygget, så det er
nemt at tilpasse løsninger til individuelle behov og øn
sker. Materialevalg og detaljer er i særklasse, og de
færdige produkter leveres med en høj håndværksmæs
sig finish. Dørstationerne fås som planforsænkede,
frembyggede, med brevindkast, dørblænde og søjle.
Producenten arbejder efter høje kvalitetsstandarder og
der føres en løbende kvalitetskontrol, som sikrer, at
produkterne lever op til de foreskrevne kvalitetskrav.

Serie 410 & 510 dørstationsmoduler:
Individuelt design til hvert projekt

Scantron Serie 410 & 510 - Fra ønske til virkelighed!

Videokamera

Indgravering af eksempelvis
etage-/ husnummer eller navne

Adgangskontrol - riller,
berøringsfri med brik

Lexanplade til ekstra vandalsikring

Adgangskontrol - Nexus
læser, berøringsfri med brik

Baggrundsbelyst husnummer

Højtalergitter med to
forskudte plader

Halvrund lampe

Kodetastatur og
telefontastatur

Listelampe med diodelys/
graveret husnummer

Digitale navne-display

Forskellige typer
ringetryk/navneskilte

Vi laver produktionstegninger efter skitse og leverer dørstationer i det ønskede design.
Det er let at få en dørstation, som er tilpasset helheden ved indgangspartiet og udformet
efter de ønskede funktioner. Der kan frit bestemmes placering af antal ringetryk, kamera,
kodelås, højtalere og belysning, ligesom en stor grad af designfrihed tilbydes mht. skiltning
og anden grafik på dørstationen.

Kontakt os for mere information om
mulighederne med disse unikke dørstationer.

Modulerne til dørstationer, brevindkast, dørblænder og søjler udføres i følgende materialer:

Rustfrit stål

Messing

Titanmessing

Bruneret
messing

Sort eloxeret
aluminium

Blank poleret
stål

Forbehold for trykfejl og produktmodifikationer

dØRSTATIONER TIL ALLE MILJØ:
GENNEMTÆNKTE DETALJER
Uanset hvilken dørstation, der vælges, er den gennemtænkt til
mindste detalje. Det sikrer, at funktion og præsentabelt udseende
bevares – selv ved hårdhændet brug eller forsøg på vandalisme.
Eksempelvis består højtalergitteret af to forskudte plader, der gør
det umuligt at beskadige højtaleren med et spids instrument.
Derudover er dørstationens montageskruer med specialkærv, så
de ikke kan skrues ud uden specialværktøj. For ekstra forstærkning
kan en lexanplade anvendes på dørstationen, når der er brug for
særlig vandalsikring. Lexanpladen er udarbejdet i brandhæm
mende polycarbonat, der er modstandsdygtigt overfor selv vold
somt hærværk.

Lidt om os...
Siden starten af 80’erne har vi etableret en
lang række løsninger hos virksomheder,
projektudviklere og boligforeninger.

