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Obrázok 1: Pohon dverí PortaMatic sa v kombinácii s 
vnútornými dverami Huga hodí nielen pre súkromné rodinné 
domy pokiaľ ide o bývanie a komfort vhodné podľa veku, ale 
aj pri výstavbe objektov pre bezbariérový a hygienický 
prístup do všetkých priestorov. 

 
Výhodný doplnkový obchod:  
Drevené a sklenené vnútorné dvere Huga  
s pohonom dverí PortaMatic  
Automaticky prevádzkované dvere sa používajú ako 
bezbariérové riešenie nielen pokia ľ ide o bývanie a 
komfort vhodné v závislosti na veku. Aj vo verejnýc h 
oblastiach, napríklad v kancelárskych budovách aleb o v 
ordináciách, sa pohony dverí starajú o vysokú mieru  
bezbariérovosti a hygieny. Špecializovaní predajcov ia a 
spracovatelia dreva by mali cielene využi ť z toho 
vyplývajúci doplnkový obchod. Huga pritom podporuje  
svojich zákazníkov a dokáže takmer všetky drevené a  
sklenené vnútorné dvere volite ľne vybavi ť pohonom 
dverí PortaMatic.  

Spoločnosť neustále starne a stále viac ľudí si chce doma na 
starobu zachovať svoju mobilitu. Z tohto dôvodu chce 
mnoho konečných zákazníkov „už dnes myslieť na 
zajtrajšok“ a vybaviť sa pritom pokiaľ možno komfortne. Vo 
verejných priestoroch, ako lekárske praxe, kancelárske a 
administratívne budovy, záleží okrem komfortu a 
bezbariérovosti mimoriadne aj na hygiene.  
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Pri všetkých týchto aspektoch môže predstavovať veľkú 
výzvu predovšetkým otváranie a zatváranie dverí. Partneri 
Huga by mali využiť z toho vyplývajúci doplnkový obchod a 
svojich zákazníkov cielene upozorniť na voliteľné dodatočné 
vybavenie pohonom dverí. 

Podľa veľkosti a hmotnosti je možné takmer všetky dvere 
Huga z dreva a zo skla voliteľne kombinovať s pohonom 
dverí PortaMatic, ktorý je špeciálne vhodný pre vnútorné 
dvere. S týmto pohonom je možné vnútorné dvere 
automaticky otvárať a zatvárať tlačidlom na stene, 
bezkontaktným snímačom, ručným rádiovým vysielačom 
alebo pomocou aplikácie. Pohon PortaMatic sa vyznačuje 
mimoriadne nízkou spotrebou elektrickej energie a podľa 
vlastných údajov je pri porovnaní o 25 percent výhodnejší 
ako porovnateľné pohony dverí od iných výrobcov. Pohon 
disponuje integrovaným LED osvetlením, je ho možné 
zakúpiť v bielej alebo striebornej farbe a v prípade potreby 
môže iniciovať akustický signál, ktorý informuje o pohyboch. 
Ako doteraz najlepší pohon dverí bol PortaMatic ohodnotený 
spoločnosťou pre gerontologickú techniku známkou 1,7 a 
tým spĺňa očakávania generácie 50 plus so zreteľom na 
komfort, kvalitu a estetiku. 

PortaMatic je mimoriadne vhodný aj pre nájomné byty: klzná 
koľajnica pohonu sa nalepí na krídlo dverí a v prípade 
potreby ju je možné bezo zvyšku odstrániť. Pripojenie sa 
realizuje prostredníctvom bežnej zásuvky pomocou kábla 
inštalovaného na omietku alebo pod omietku. 

 
 
Obrázky a popisy k obrázkom:  

 

 

Obrázok 2: Pohon PortaMatic špeciálne vyvinutý pre 
vnútorné dvere je možné podľa požiadavky ovládať 
tlačidlom na stene, bezkontaktným snímačom, ručným 
rádiovým vysielačom alebo pomocou aplikácie. 
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Obrázok 3: Podľa veľkosti a hmotnosti je možné takmer 
všetky riešenia dverí Huga voliteľne zakúpiť v kombinácii s 
pohonom vnútorných dverí PortaMatic a postarať sa tak o 
bezbariérové okolie. 
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Obrázok 4: Pretože sa klzná koľajnica pohonu 
PortaMatic lepí na krídlo dverí Huga, je ju možné v 
prípade potreby bezo zvyšku odstrániť a preto je pohon 
vhodný nielen pre vlastný byt, ale aj pre byty v prenájme. 

 
 
Fotografie: Huga  

 
 

 


