
Az intelligens bejárat...



ALUMAT cégtörténet
Az ALUMAT Kft. az automatizált bejáratok hazai piacának egyik meghatározó beszállítója. Sikereink titka a tech-
nológiai tudás és tapasztalat, valamint azon értékek együttese, melyek nem csupán az ALUMAT Kft. jövőképét, de 
mindennapi működését is meghatározzák, vevőink, beruházóink, partnereink és kollégáink megelégedésére.

Az ALUMAT Kft. 1995 óta piacon lévő, automata bejárati ajtókat, forgóajtókat gyártó és szerelő vállalkozás. Cégünk 
azóta több mint 1000 db automata tolóajtót gyártott és épített be Magyarországon. Kezdetben csak az automata toló-
ajtók gyártásával és beépítésével foglalkoztunk. Az azóta eltelt 15 év alatt folyamatosan vezetjük be az új, innovatív 
szerkezeteket és automatikákat. A cég megalakulása óta kiváló szakmai tudással bíró szerelő csapat dolgozik.

1999-ben új profilrendszert fejlesztettünk ki. 2002-ben megkezdtük a saját fejleszteséű HAR 401-es forgóajtók gyár-
tását is. Szerkezeteinket a mai napig folyamatosan fejlesztjük az időközben felmerülő, megváltozott igényeknek meg-
felelően.

Éves viszonylatban kb. 160 db automata tolóajtót építünk be. Az automata toló- és forgóajtókon kívül gyártunk még íves 
ajtókat, illetve speciális szögben záródó automata tolóajtókat. Foglalkozunk nyíló automatikák beépítésével, illetve ezen 
automatikák különböző változatainak beszerelésével menekülő útvonalakba és füstgátló ajtókba is. Foglalkozunk RWA 
füstelvezető rendszerek szerelésével is.

2008-ban ALUTA Nívódíj Elismerő Oklevelet kapott cégünk az MKB irodaházban végzett munkákért, amely nagy 
részét a saját fejlesztésű forgóajtók képezték.

Szolgáltatásaink
Az ALUMAT Kft. szolgáltatásai a bejáratok automatizálása terén kiterjednek mindazon területekre, melyek a vevő 
igényeinek teljesítéséhez, a sikeres megvalósításhoz szükségesek lehetnek.

Ennek megfelelően cégünk a felméréstől, a gyártási műveleten keresztül, a helyszíni beszerelésig komplett szolgáltatást 
nyújt partnereiknek. Ezen felül a legyártott és beszerelt automatikák és nyíló szerkezetek karbantartásáról, garanciális 
felügyeletéről is gondoskodunk.

Termékeink
• tolóajtók,
• nyílóajtók,
• forgóajtók HAR 401,
• különleges ajtók: 
  íves, ferde, döntött, kézi stb.



Geze típusú automata 
tolóajtók
GEZE Slimdrive SL, SL akkus, SL CO-48, SL-FR

A típus nagy előnye a jelenleg forgalomban lévő automata ajtókhoz képest, hogy az automatika mindössze 70 mm ma-
gas, így esztétikus szerkezetet eredményez. Ezt a típust főleg függönyfalakba történő beépítéséhez ajánljuk, ahol nagyon 
fontos, hogy az üvegfelületbe a lehető legjobban beleolvadjon az automatika. 
Ez a típus már 50 mm-es kereszttartóra felrögzíthető. Az automatika kis mérete ellenére, nagy igénybevételi helyeken 
is tökéletesen kiállja a próbát.

Műszaki adatok:

Max. szárnysúly  2 x 120 kg 
Max. magasság 3000 mm 
Max. nyitásszélesség 2500 mm

Az SL akkus, SL CO-48, SL-FR változat menekülő útba építhető.

Széles körben elterjedt a Geze Slimdrive SL-BO típusú pánikvasalatos automata tolóajtó. A mozgószárnyak és az oldal-
világítók szükség esetén egy mozdulattal kilökhetők, így biztosítva teljes szélességben a menekülési útvonalat.

A Geze Slimdrive SLT teleszkópos automata tolóajtó ott alkalmazható, ahol nagy nyitásszélességre van szükség. (pl. 
autószalonok autóbejárója, akár 4 m-es nyitásszélesség is elérhető).

Geze ECdrive, EC akkus, EC CO-48, ECdrive-FR 

Kisebb igénybevételű helyekre ajánljuk. Az automatika 120 és 150 mm magas, a maximális szárnysúly 2x80 kg. Mind-
két automatika programozása az elektronikus programkapcsolón keresztül lehetséges.

Az EC akkus, EC CO-48, EC-FR változat menekülő útba építhető.



Forgóajtók, HAR 401 típus
Az Alumat Kft. 2002-ben kifejlesztette a HAR 401 típusú forgóajtó családot, mely kézi és automata működtetéssel is 
üzemeltethető. A szerkezet kialakítása lehetővé teszi a HAR 401 forgóajtó alkalmazását biztonsági bejáratok beépítésére 
is. Ez azt jelenti, hogy kódkártyás és egyéb beléptető rendszerekkel összeköthető, így csak a jogosult személy léphet az 
épületbe. A forgóajtó meghajtás alsó és felsőgépes rendszerű is lehet, tehát a teljes meghajtó-egység a padlóba vagy a 
mennyezetbe is szerelhető. A forgószárnyak meghajtásáról a biztonsági ajtóknál háromfázisú motorral meghajtott csiga-
áttéttel gondoskodik (önzáró), normál ajtóknál az áttétel nem fogja a forgórészt (szárnyakat).

Biztonsági berendezések: nyomatékhatároló, védőütközők, igény szerint vészgomb.

Vezérlés:
A vezérlő elektronika előre programozott, de állíthatóak az üzemi paraméterei és a nyomatékhatároló. Igény szerint 
együttműködhet beléptető- és tűzjelző rendszerrel is. Feszültség kimaradás esetén a szerkezet kézi forgóajtóként funkcio-
nál tovább.

Karbantartás:
A HAR 401 forgóajtó karbantartása félévenként ajánlott, melyet igény esetén természetesen szakembereink elvégeznek.

A HAR 401 forgóajtó ár-érték aránya kiváló, 8 éve gyártjuk és építjük be a szerkezeteket, üzemeltetéséről egyértelműen 
pozitív, elégedett visszajelzéseket kapunk!

Minősítés:
A HAR 401 forgóajtó rendelkezik érvényes ÉMI engedéllyel.

Különleges ajtók
Nagy népszerűségnek örvendenek a különböző típusú íves, ferde, szögben záródó illetve döntött automata tolóajtók is. 
Az első saját gyártmányú íves automata tolóajtó beépítésére 2009-ben a BUDAWEST irodaházban került sor.

Cégünk bármilyen egyedi méretben, a kívánt automatika alkalmazásával elkészíti ezeket a különleges, modern bejárati 
rendszereket.

Referenciák
MKB Bank, Magyar Nemzeti Bank, Infopark, Krisztina Palace, Allée, BSR Irodaház, R58 Irodaház, Budaörsi Városháza, 
Budawest, Göcsej Áruház (Zalaegerszeg), Párizsi Nagy Áruház, Aranyház (Szekszárd), Savoya Park, Margit Palace stb.
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