
graduate
06019

group
06011

address list
06026

06 Persons & Orientation

person injured
06009

handicapped person
06010

service
06027

man standing
06001

woman standing
06002

person walking
06003

person running
06004

accompany
06005

police
06017

door keeper
06013

facility manager
06014

service
06012

facility owner
06022

customer call
06028

baby change
06006

installer, partner
06020

architect
06021 

burglar
06018
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confused
06015

user
06029

please clean room
06007

comp. workplace
06025

add user
06030*

EACM
06023

delite user
06024*

time profile
06031

24 hours
06032*

21 Door Systems I 21 Door System Guide

swing door open
21001

swing door closed
21002

automatically 
opening
21008

automatically 
closing
21009

sliding door open
21003

sliding door closed
21004

double panel sliding 
door open
21005

double panel sliding 
door closed
21006

automatic door
21007

self closing
21015

fixable 
21016

barrier-free
21017

automatic
21018

save 
21019

save and prodtected
21020

dormotion
21010

self-closing
21011

synchro
21012

formation smoke
21013
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De intelligente combinatie  
van veiligheid en comfort.
Ons schuifdeursysteem ST FLEX SECURE is speciaal ontworpen 
om maximale veiligheid te bieden.  Het systeem biedt een onge-
evenaard veiligheidsniveau en beantwoordt aan de toenemende 
vraag van exploitanten van gebouwen naar een oplossing die het 
gemak van een automatische schuifdeur combineert met aanvul-
lende bescherming tegen indringers en vandalisme. 
 
De ST FLEX SECURE voldoet aan de eisen van de VDS inbraak 
weerstandsklasse WK2/RC2.

De ST FLEX automatische
schuifdeuren combineren: 

■ maximale flexibiliteit
■ comfortabele bediening
■ elegante transparantie
■ optimale beveiliging
■ betrouwbaarheid

in één enkel systeem.

ST FLEX SECURE 
Inbraakwerende automatische schuifdeur
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dormakaba - ST FLEX SECURE - Inbraakwerende automatische schuifdeur

Technische kenmerken: 

■ Zeer smalle profielen
■ Voorzien van een 4-punts automatisch hakenslot.  Manueel ontgrendelen mogelijk 
 d.m.v. cilinder.
■ Leverbaar met enkel of isolerend P4A-gekeurd inbraakwerend veiligheidsglas
■ Inbouwvloerrail standaard, optioneel met hemelwaterafvoer (HWA)
■ De aandrijving is getest op 1.000.000 bewegingen
■ WK2/SKG-gecertificeerd 
 
 
Ontdek de productkenmerken en voordelen voor u als gebruiker:
 

■ Onzichtbare veiligheid, een uitnodigende toegang tot uw gebouw
■ Volledig elektronische opening en sluiting met een druk op de knop
■ De inbouw vloergeleiding zorgt voor een verhoogde inbraakwerendheid en betere   
 bescherming tegen wind, water en stof
■ Geteste zekerheid en duurzame toegangsoplossing
■ Voor zowel buiten- als binnendeuren toepasbaar
■ Aantoonbare inbraakwerendheid

Het ontzorgen en begeleiden van de klant naar de passende 
oplossing maakt deel uit van de dormakaba-missie, dit 
zowel in de ontwerpfase, tijdens de bouw maar ook nadat 
het gebouw in gebruik is genomen.
 
Wenst u meer informatie of ondersteuning bij de uitwerking 
van uw project?  Neem dan a.u.b. contact met ons op.

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
Belgique 
 
T. + 32 50 45 15 70
F. + 32 50 31 95 05 

www.dormakaba.be
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