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ProxerGate M3 
intelligens forgókaros mini 
beléptetőkapu

Falra, állványzatra szerelhető, 
minimális helyfoglalású forgóvilla. 
Kültéri, szálcsiszolt, rozsdamentes 
acél házzal rendelkezik, motoros 
karmozgatású, kétirányú áthaladást 
tesz lehetővé, beléptetőrendszerbe 
integrálható.

ProxerGate 3 
intelligens forgókaros beléptetőkapu

Exkluzív kivitelezésű forgóvilla, amely 
beléptetőrendszerbe integrálható, 
kétirányú áthaladást tesz lehetővé, 
és tűzjelzőrendszerhez köthető. 
Magasfényű, krómnikkelezett, 
korrózióálló nemesacél házzal, beltéri, 
opcionálisan kültéri kivitelben, akár 
ejtőkarral kivitelezhető.

ProxerGate 4 
intelligens forgóvilla

Formatervezett forgóvilla, mely 
beléptetőrendszerbe integrálható, 
kétirányú áthaladást tesz lehetővé, 
és tűzjelzőrendszerhez köthető. 
Magasfényű, krómnikkelezett, 
korrózióálló nemesacél háza 
szálcsiszolt és üvegszállal erősített 
elemeket is tartalmaz. Beltéri, 
opcionálisan kültéri kivitelben, és 
ejtőkaros változatban is elérhető.

ProxerGate 5 
ProxerGate 5D (ikerkapu)
teljes magasságú biztonsági forgókapuk

Motoros működtetésű, robosztus, 
forgószárnyas beléptetőkapu. 
Beléptető, munkaidő-nyilvántartó 
rendszer alapeleme lehet nagyfokú 
biztonságot és vandálbiztosságot 
igénylő wellness létesítményekben, 
iskolai vagy ipari, vállalati környezetben. 
Egyedi színű porszórt, korrózióvédett 
vagy tüzihorganyzott acélból, illetve 
szálcsiszolt rozsdamentes acélból 
is készülhet. Az ikerkapu kétjáratú 
kivitelezésben is elérhető (jobb oldali 
képen).
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Beléptetőkapuink MABISZ tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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ProxerGate 5 Glass
Teljes magasságú, esztétikus megjelenésű és automatikus 
működésű biztonsági kapu, három 10 mm vastag üvegszárnnyal.

ProxerPort1, ProxerPort2
Akadálymentesített, kézi vagy motoros nyitású, mechanikus 
vagy rugós visszacsapódású csőszárnyas lengőkapu egy- vagy 
kétirányú nyitással. 1100 mm-es járatszélességben is elérhető.

ProxerPort 2 Glass
Üvegszárnyas lengőkapu exkluzív kivitelben. Automatikus, mo-
toros működésű, kétirányú mozgásfelügyeletre alkalmas,kor-
rózióálló vagy rozsdamentes szálcsiszolt nemesacél házzal, 
igény szerint egyedi, homokfúvott üvegszárnnyal. 

ProxerGate Slip
Intelligens csúszószárnyas beléptetőkapu, automatikus, moto-
ros működéssel. A kapu érintésmentes áthaladást tesz lehetővé, 
beléptetőrendszerhez és tűzjelzőrendszerbe köthető.

ProxerPort 3 Glass
Üvegforgószárnyas beléptetőkapu ívelt korlátokkal, három 10 
mm vastag üveg forgószárnnyal. Az automatikus működésű 
kapu a legmagasabb belsőépítészeti igényeknek is megfelel.
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