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Smuk, indbydende, imponerende

Døre definerer indgangsområdet og 
dermed hele bygningen. record CURVED 
skydedøre er ideelle til at tilføje stil og ele-
gance til en facade. De giver indgangen 
et indbydende look og er meget alsidige. 
Muliggør optimal udnyttelse af arealerne 
hvor de er placeret. Mere lys og mere 
plads giver et indgangsområde et mere 
rummeligt udseende.

Anvendelsesområder

 Æ Sygehuse / plejehjem
 Æ Indkøbscentre
 Æ Lufthavne
 Æ Hoteller
 Æ Kontorbygninger
 Æ Banker / Forsikringsselskaber
 Æ Kongrescentre / Museer
 Æ Butikker

Skydedøre til enhver tænkelig radius

record CURVED dørsystemer er blevet  
teknisk perfektioneret, og altid med 
kvaliteten i højsædet. Kan leveres i helt 
op til 10 m i diameter. De er udstyret med 
næsten lydløse drev, som kan integreres 
i loftet eller skjult under det færdige gulv. 
Skjulte gulvdrev, i forbindelse med fuld-glas 
CURVED dørsystemer, giver et særligt lys 
og gennemsigtigt visuelt udtryk, og er 
meget brugt i glas facader.

record CURVED dørsystemer giver 
fuldstændig frihed ved valg af overflade 
og størrelse: Messing, krom, rustfri stål eller 
enhver RAL-farve. Radius og diameter og 
højde er ligeledes variable størrelser.

record CURVED produkter 
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Et gennemprøvet koncept

record system 20 er kernekomponenten 
i vores automatiske dørdrev.  med dette 
system som udgangspunkt, kan vi tilbyde 
en bred vifte af dørløsninger, baseret 
på de samme komponenter, tilpasset de 
respektive krav.

record system 20 tilbyder en lang række 
af indgangsløsninger, herunder stan-
dard- og teleskopiske skydedøre eller 
buede skydedøre i rummelige områder 
med store døråbninger, eller i trange rum 
med foldedøre eller vinklede skydedøre. 
Det fleksible, modulære system forkorter 
installationstiden  og reducerer service- og 
vedligeholdelses-omkostninger. 

Fleksibilitet på alle områder

CURVED Standard 
180° / 360°

CURVED  
CONVEX

CURVED  
CONCAVE

CURVED 
SPECIAL

Dimensioner
Udvendig diameter Q 1 600–3 600 mm from 1 600 mm from 1 600 mm 1 600–6 000 mm

Radius R 800–1 800 mm from 800 mm from 800 mm 800–3 000 mm

Gennemgangsbredde A 1 000–2 400 mm from 1 000 mm from 1 000 mm 1 000–3 300 mm

Gennemgangshøjde G 2 200–3 000 mm 2 200–3 000 mm 2 200–3 000 mm 2 200–4 000 mm

Stern højde 200–300 mm 200–300 mm 200–300 mm 200–1 000 mm

Standard-drev

Skjult gulv-drev

Full glass version

Flugtvej, nødåbning

Tilslutning til adgangskontrolsystem

Tilslutning til bygningsstyrings system

Interlock mode (2 x 180° doors)

Dødemands knap

Varmetæppe

RC2 sikkerhed

Låsemekanisme

Multipunkt lås

Vandtæt tag

Nødtryk

Rustfrit stål / bronze finish

RAL farver 

“Pocket” skærme

EN16 005 / DIN18 650

Certifikat type (TÜV)

record CURVED Standard

Standard versionerne, de halvcirkulære 
og runde versioner, er nemme at betjene, 
nemme at installere og tilbyder et bredt 
udvalg af design muligheder. Døren kan 
være buet indad eller udad og integreret 
med gennemgangsbredder mellem 1 000 
og 2 400 mm.

record CURVED Special

Disse tilpassede løsninger med 
gennemgangsbredder fra 1000 mm 
til 3000 mm, tilbyder stor alsidighed. 
løsninger baseret på  standardformer, 
ovaler, dobbelt segmenter og hjørne 
løsninger er mulige. Det valgfrie skjulte 
gulvdrev passer til alle glasfacader. Takket

være den store variabilitet og brede vifte af 
designs, tillader record CURVED skydedøre 
stor frihed i design.

Fordele og muligheder

 Æ Bredt udvalg af former og design
 Æ Attraktivt alternativ til karrusel-døre
 Æ Sikker, tyverisikkerhedsklasse RC 2
 Æ Brugervenlig og pålidelig
 Æ Installation og idriftsættelse af
 Æ record-Danmark.
 Æ Velegnet som flugtrute og nødåbning.
 Æ Næsten lydløse
 Æ Elegante profiler

record CURVED muligheder
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Grundlæggende former og specielle versioner

Runde, 360° 
Mulig med CURVED Standard

Halvcirkulære, 180° 
Mulig med CURVED Standard

Buet indad 
Mulig med CURVED Concave

Udvidet windbreaker 
Mulig med CURVED Special

Halvcirkulært, med windbreaker 180° og 
lineær skydedør, mulig med CURVED Special

Hjørne dør 90°, optimal pladsudnyttelse 
Mulig med CURVED Special

Hjørne dør, 270° 
Mulig med CURVED Special

CURVED Standard, 180° / 360°

CURVED Special, 180° – 360°

Buet udad  
Mulig med CURVED Convex

CURVED Convex 

Oval, med windbreaker 
Mulig med CURVED Special

Halvcirkulær, forankret 
Mulig med CURVED Special

CURVED Concave

radius
800 mm - 1 800 mm

800 mm - 3 000 mm

fra 800 mm
radius

radius
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record CURVED Standard 

Dimensioner i mm

Q = 2 x R A max.

20 mm profil

A max.

30 mm profil

G I

1 600 1 000 1 000

2 200–3 000 200–300

1 800 1 150 1 150

2 000 1 280 1 280

2 200 1 420 1 420

2 400 1 550 1 550

2 600 1 690 1 690

2 800 1 830 1 830

3 000 1 960 1 960

3 200 2 100 2 100

3 400 2 240 2 240

3 600 2 360 2 360

Q  Total udvendig diameter 
A  Gennemgangsbredde 
G  Gennemgangshøjde 
I  Stern højde

 Æ Dimensioner er til referenceformål

 Æ Specifikke dimensioner er tilgængelige 
afhængig af konkrete krav

 Æ Max. dørblad vægt: op til 2 x 200 kg

Æstetik, komfort og sikkerhed

Halvcirkulære og runde standard versioner 
anvendes i alle typer offentlige bygninger. 
De fremhæver arkitekturen og formidler 
både karakter og elegance allerede ved 
indgangen til bygningen.

Halvcirkulære eller runde, begge typer 
kan bruges, selv i lukkede rum, til at skabe 
komfortable gennemgangsløsninger med 
en maksimal bredde på op til 3 600 mm. 
De effektive, økonomisk overkommelige 
standardløsninger er et attraktivt alternativ 
til karruseldøre.

Dørprofiler i tykkelser på 20 eller 30 mm 
er tilgængelige i record system 20. Profiler 
samt kassette kan blive anodiseret eller 
pulverlakeret.

Drev højde varierer fra 200 til 220 mm. 
Drev enheden kan installeres i overligger, 
fritstående eller integreres i loft.

Funktionelt og brugervenligt

Dørsystemerne er udstyret med tilbehør, der 
er specifik for hver kunde og løsning.

 Æ BDE kontrolpanel

 Æ Sikkerheds sensorer

 Æ Lås

 Æ Bundskinne

Den næsten lydløse drift som record er 
kendt for, afspejles i den yderst harmoniske 
bevægelse af dørbladene.

Certificeringer

record system 20 opfylder kravene i 
maskindirektivet2006/42/EC, DIN 8650, 
EN 16005 og alle relevante nationale og 
internationale standarder.
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20 mm profile

Bundstyr Bundskinne Gulvkonstruktion

record CURVED Standard 180 / 360 

Tegningerne er principtegninger og 
skal ses som eksempler. Fås i forskellige 
versioner med og uden sidestykker og med 
20 mm og 30 mm profiler.

Gulv-design record CURVED Standard med sidesektion

Du finder yderligere information og tegninger online på www.record-danmark.dk
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Lodret snit
20 mm profil 20 mm profil

Vandret snit
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record CURVED Convex / Concave 

Lodret snit med sideglas

Designfrihed og optimal udnyttelse 
af pladsen  

CURVED konvekse og konkave døre der 
buer indad eller udad, kan integreres i stort 
set enhver radius.

Glas

P4 A og P4 B er mulig.

Gulv-design ligesom CURVED Standard 
180 / 360

Maks. dørblads vægt: op til 2 x 200 kg

A  Gennemgangsbredde

Convex

Dørblad buer udad

Concave

Dørblad buer indad

Horisontalt snit med sideglas

Lodret snit uden sideglas Horisontalt snit uden sideglas
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record CURVED Special 

Individualitet og kombinationer af 
valg

CURVED Special skjulte gulv-drev til 
skydedøre muliggør både indadgående 
og udadgående kurver. Der er ingen 
begrænsninger med hensyn til radius.

I den gulvmonterede CURVED version, 
hviler hele vægten af døren udelukkende 
på modulet i gulvet. Den øverste skinne 
er udelukkende designet til at modvirke  
vindbelastningen. Skinnen skal have en 
højde på mindst 55 mm. I øjeblikket er 
den maksimale højde på hele dørsystemet 
5000 mm.

Som en mulighed kan dørene styres ved 
bevægelsessensorer indlejret i gulvet. 
Selv med perifere enheder, ideen om det 
usynlige motordrev er således konsekvent 
implementeret.

record CURVED Special ved

 Æ Særlige dimensioner

 Æ Full Glass versioner

 Æ Gulvmonterede drev

 Æ Specielt varmetæppe

 Æ Special glas

Har du et specifikt projekt, vil vi med 
glæde rådgive dig personligt, www.
record-danmark.dk
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Kontakt

 Î record-Danmark A/S
Hovedkontor: Høvedstensvej 33, 2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 23 00 – info@record-danmark.dk – www.record-danmark.dk

Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and 
has subsidiaries in many countries.

Global sales and service contacts: www.record.group/countries


