
Árvízvédelem
könnyedén

 
 

FLOODGATE
ajtó- és ablaklezáró

 
 

 

építkezés nélkül, bárki által 
bárhol használható

 
 

Hatékonyság az árvízvédelem területén

A Floodgate ajtó- és ablaklezáró egyedül-
álló, minden ajtó- vagy ablaknyílásban 
használható, robusztus, rugalmas és nagy 
hatékonyságú, nagyon gazdaságos mobil 
árvízvédelmi, illetve tűzivíz visszatartó 
rendszer.

A Floodgate nem igényel olyan szilárd 
eszközöket, mint az oldal- vagy padlósí-
nek, és a bejárati ajtóknál és ablakoknál 
még képesítés nélküli személyek is prob-
léma nélkül használni tudják. 

Egy Floodgate ajtó- és ablaklezáró szere-
lése max. két percet vesz igénybe. A 
Floodgate egyszerűen használható, és 
minden egyes elem kompletten, a sikeres 
használathoz szükséges tartozékokkal 
kerül kiszállításra.

 

A Floodgate ajtó- 
és ablaklezáró egy 
25 mm vastag, 
s z é l e s s é g é b e n 
t e l e s z k ó p o s a n 
állítható keretből 
áll, mely lefelé is 
feszíthető. A kere-
tet 7 mm vastag 
neoprén burkolat 
borítja, mely tömí-
tésként és 
csúszásgátlóként szolgál. A neoprén 
nagyon rugalmas, olaj- és időjárásálló, és 
az egyenetlenségeket tökéletesen leszige-
teli. Az összedugható Öko-Tec összekötők 
segítségével minden további szilárd épüle-
telemek nélkül akár három Floodgate ajtó-
zárót is össze lehet kapcsolni egymással. 
Ezzel a módszerrel a Floodgate segítségé-
vel még garázsokat és gépjárműbehajtókat 
is védelmezni lehet.



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Szerelés 2 lépésben

A Floodgate ajtózáró vízszintes megfe-
szítése egy orsó forgatásával (a racsnis 
kulcs a szállítási egység részét képezi).

A Floodgate ajtózáró függőleges megfe-
szítése (csak lefelé) az állítócsavarok 
racsnis kulcs használatával történő 

forgatásával.

A Floodgate ajtózáró használatra kész.
 

A Floodgate ajtó- és ablaklezáró előnyei

• megkapta a BSI Kitemark épületnyílások 
 árvízvédelemre vonatkozó kitüntetését 
 (PAS 1188-1)
• gyorsan és egyszerűen kezelhető
• nem igényel szilárd szerelést vagy keretet
• hatékonyabban véd, mint 50 homokzsák
• a nagyobb bejáratok védelme érdekében
 bővíthető
• újrahasznosíthatóságának köszönhetően 
 költséghatékony és környezetbarát
• a tűzoltásnál fellépő vízkár csökkentésére 
 (víz felfogására) alkalmas
• akár 17 mm egyenetlenség kiegyenlítésére 
 alkalmas

Méretek

Floodgate XS 650 mm – 880 mm
Floodgate Standard 750 mm – 980 mm
Floodgate Regular 870 mm – 1100 mm
Floodgate Medium 955 mm – 1185 mm
Floodgate Large 1175 mm – 1405 mm
Floodgate XL 1350 mm – 1580 mm
Floodgate XXL 1520 mm – 1660 mm

Az egyes standard Floodgate elemek 
magassága 680 mm

Vevői igényre eltérő, egyedi magasság 
és/vagy nyílásszélesség készíthető.

Tartozék

• Floodgate rendszer-támaszkészlet
• összedugható Öko-Tec összekötők
• Öko-Tec illesztőléc csempézett falhoz

                 
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
 06 1 454 1400
 info@hesztia.hu
 www.hesztia.hu

HESZTIA®

A FLOODGATE MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA:


