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TORMAX to niezależna i aktywna na całym świecie 
szwajcarska firma rodzinna z pond 50-letnim 
doświadczeniem w zakresie automatyki drzwiowej. 
Jest kojarzona z bezpieczeństwem i niezawodnością. 
W 1951 roku TORMAX zamontował w miejscowości 
Davos pierwszy elektrohydrauliczny napęd w Europie, 
co było fundamentem dalszego rozwoju firmy. 
Produkty firmy TORMAX wybierają klienci, którzy 
chcieliby tylko jednego: wejścia, z którym nie ma 
żadnych problemów.

Przesłanki stosowania drzwi automatycznych:
 ułatwienie i komfort dla przechodzących 
 udogodnienie dla osób niepełnosprawnych
 wzrost prestiżu obiektu
 możliwość zastosowania kontroli dostępu
 oszczędność kosztów ogrzewania i klimatyzacji
 względy higieniczne (np. szpitale, laboratoria)

AUTOMATYCZNE DRZWI ROZWIERANE
SWINGDOOR z pewnością charakteryzuje bezpieczeństwo, które jest wpisane w standard TORMAX:
 automatyczne wykrywanie przeszkód;
 ręczne otwieranie drzwi w przypadku zaniku napięcia zasilającego;
 możliwość używania drzwi z mechanizmem antypanicznym na drogi ewakuacyjne.

SWINGDOOR nie akceptuje żadnych kompromisów w odniesieniu do estetyki i funkcji. Delikatna i kompaktowa 
budowa bardzo dobrze harmonizuje z architekturą budynku. Jeśli jest konieczne niewidoczne rozwiązanie, 
pozwalające zautomatyzować drzwi, SWINGDOOR posiada w swojej ofercie elektrohydrauliczny napęd montowany 
w podłodze. Napęd może być również montowany w nadprożu lub skrzydle drzwiowym. 

AUTOMATYCZNE DRZWI PRZESUWNE
System SLIEDEDOOR oznacza automatyczne drzwi przesuwne najwyższej jakości. Każde drzwi mogą być skonfiguro-
wane wg indywidualnych życzeń Klienta, a w razie potrzeby również podłączone do systemu zarządzania obiektem. 
Nie ma ograniczeń w doborze wypełnień drzwiowych (szkło, metal lub tworzywo sztuczne). Do dyspozycji jest również 
rozwiązanie skrzydeł drzwiowych w wersji całoszklanej, tj. bez profili. 
Ofertę stanowią:
 standardowe drzwi przesuwne – szeroki asortyment umożliwia dyskretne otwarcie drzwi do hali przemysło-
wej, jak również pozwala wykonać reprezentacyjne wejście do siedziby firmy;

 drzwi łukowe wklęsłe lub wypukłe – wyszukane rozwiązanie architektoniczne, które nie oznacza rezygnacji 
z bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu;

 drzwi teleskopowe – idealne rozwiązanie dla szerokiego przejścia i ograniczonej przestrzeni;
 drzwi przesuwne pod kątem – bez ograniczeń w zakresie kąta przesuwu skrzydeł, system napędowy umożliwia 
otwieranie i zamykanie drzwi z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu. DRZWI AUTOMATYCZNE SPECJALNEGO 

ZASTOSOWANIA
 drzwi harmonijkowe – nawet w przypadku braku miejsca nie trzeba rezygnować z komfortu używania drzwi 
automatycznych – system FOLDDOOR rozwiąże ten problem;

 drzwi balansowe – automatyczne drzwi SLIDE-SWINGDOOR Rollin’ System łączą w sobie zalety drzwi 
przesuwnych i rozwieranych; idealne rozwiązanie dla wąskich przejść w przypadku braku miejsca na rozsunięcie się 
skrzydeł; cicha i dynamiczna praca to standard;

 drzwi karuzelowe – wyznacznik atrakcyjnej aranżacji wejścia to REVOLVEDOOR, drzwi są dostępne 
w średnicach 1,8-6,0 m, w wersji 3- i 4-skrzydłowej; zapobiegają powstawaniu przeciągów;

 drzwi odporne na wpływ czynników zewnętrznych – szczególnie trudne warunki pracy w przemyśle, 
chłodniach, rafineriach, kolejkach górskich czy nadzwyczajne standardy higieniczne wymagają odpowiednich 
rozwiązań; dla takich obiektów TORMAX opracował nierdzewne i szczelne napędy: TEP.IP65 i jeszcze mocniejszy 
TXP.IP65.
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