
Hijyenik geçiş 
çözümleri
Toplu alanlarda hijyenin 
korunması için üzerimize 
düşeni yapıyoruz.

Toplu alanlarda hijyenin korunmasının 
önemi çok büyük. Açık alanların       
temizliği, kapalı mekanların temizliği ve 
elbette bedensel temizlik; bakteri ve 
virüslerin yayılma ortamı bulmasına 
engel olmak için alabileceğimiz en kritik 
önlemleri oluşturmakta.

Toplu alanlarda bu temizliği korumak 
için teması minimuma indirecek  
çözümlerin üretilmesi çok önemli.

dormakaba, akıllı ve güvenli geçiş 
çözümleri sunmada 150 yılı aşkın 
tecrübesi ile her zaman ve tüm            
alanlarda yanınızda olmayı sürdürüyor.

El değmeden açılan otomatik  
kapılarıyla dormakaba, yıllardır pek çok 
projede ve o hep karşınıza çıkan “temiz 
tuvalet”lerde yanınızda...

Hijyenik geçiş 
çözümleri

Toplu alanlarda hijyenin 
korunması için üzerimize 
düşeni yapıyoruz.

PORTEO ve ED 100/250 otomatik 
pivot kanat açma mekanizmaları ile  
CS 80 Magneo ve ES 200 / ES 200 
Easy serisi otomatik kayar kapılar,       
“el sensörü (Magic Switch)”                
kullanımıyla temassız açılır hale gelir ve 
tüm toplu iç ve dış mekanlarda geçişte 
hijyeni korumaya yardımcı olur.

Özellikle iç mekanlardaki pivot    
kapılarda bu temassız sisteme geçiş 
çok kolay olacaktır. “Düşük enerji” 
özelliği sayesinde ilave bir emniyet 
sensörü gerektirmeyen PORTEO 
mekanizma, kolay montajı ve devreye 
alınması sayesinde mevcut kapınızın 
kolayca temassız açılır hale gelmesini 
sağlar.
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Yalnızca „Magic Switch (el 
sensörü)“ yardımıyla otomatik 
kapılarınızı el değmeden açılan 
geçişlere dönüştürebilirsiniz.

• Hijyenik: Perakende 
sektöründe, temiz odalarda, 
ameliyathanelerde, lojistikte, 
otellerde ve restoranlarda 
temassız açılma çözümü.

• Parçalı tasarım: Sıva altı 
montaj ve her ortama uyum 
sağlamak için ayrı şekilde 
tasarlanmış ön modül.

• Kolay açılır: Engelli veya özel 
ihtiyaç sahibi kişiler 
tarafından kullanılan düşük 
enerjili kapılar için kolay açma 

Otomatik Pivot Kanat Açma 
Mekanizmaları:

• PORTEO
• ED 100 / 250

Otomatik Kayar Kapılar:

• CS 80 MAGNEO
• ES 200 / ES 200 Easy



Hayata akıllı ve güvenli erişim

Müşteri önceliği
Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve son 
kullanıcıların ihtiyaçlarına karşılık vermeye 
odaklanırız.

Merak
Geleceğe odaklı çözümler sunmamıza ilham veren 
trendleri sürekli takip ederiz.

Performans
Müşteri memnuniyeti sağlamak için elimizden gelenin 
fazlasını yapıyor; güvenlik, kalite ve emniyet 
konularında çıtayı yükseltiyoruz.

Cesaret
Müşterilerimiz ve son kullanıcılar için özgün katma 
değer yaratan çözümler geliştirmeye kararlıyız.

Güven
Temel kurumsal değerimiz, yaptığımız her şeyin 
kalbinde yer alır; böylece müşterilerimiz her zaman 
emin ellerde olduklarını bilirler.

Bizim için güvenli erişim
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