Epoke - gør det nemt at skifte
®

den gamle dørtelefon ud

Epoke - moderne teknologi
®

i tidløst design

Epoke® er skabt specielt
til udskiftning af gamle dørstationer
og har derfor et klassisk design.
Besøgende
der kan ses

Epoke® passer i bredden med de eksisterende
dørstationer og har det samme enkle designsprog.
Derfor er Epoke® det perfekte valg, når det gamle
anlæg er nedslidt.
Med Epoke® får du solide ringetryk, klar lyd i højtalerne og
vandalsikre navneskilte. Alt i alt bliver din dørstation mere
imødekommende og velfungerende.
Dørstationen er udstyret med et sikkerhedsnet bag
højtalergitteret og speciallavede sikkerhedsskruer,
som sikrer dørstationen mod hærværk.

Lyd der
kan høres

Epoke® kan også fås med kamera, så du kan se,
hvem der ringer på.

Ringetryk
der virker

Epoke® - klassisk design.

Der bruges
sikkerhedsskruer,
så dørstationen
kun kan åbnes
med dette specielle værktøj.

Undgå påklistrede
navnerettelser.
Med en specialdesignet nøgle kan
navneskiltene nemt
udskiftes og den
pæne front bevares.

Epoke

®

kan erstatte en lang række
gamle dørstationer

Epoke® fastholder et klassisk design, der understreger dørpartiets
arkitektur.

Mål på standard-dørstationer

1 kolonne

2 kolonner

Frontplademål

Hulmål

4 ringetryk

100 x 321 mm

86 x 307 x 45 mm

5 ringetryk

100 x 347 mm

86 x 333 x 45 mm

6 ringetryk

100 x 373 mm

86 x 359 x 45 mm

7 ringetryk

100 x 399 mm

86 x 385 x 45 mm

8 ringetryk

100 x 425 mm

86 x 411 x 45 mm

9 ringetryk

100 x 451 mm

86 x 437 x 45 mm

10 ringetryk

100 x 477 mm

86 x 463 x 45 mm

Frontplademål

Hulmål

4 ringetryk

180 x 225 mm

166 x 211 x 45 mm

6 ringetryk

180 x 251 mm

166 x 237 x 45 mm

8 ringetryk

180 x 277 mm

166 x 263 x 45 mm

10 ringetryk

180 x 303 mm

166 x 289 x 45 mm

12 ringetryk

180 x 329 mm

166 x 315 x 45 mm

Dørstationerne leveres også i specialmål.

Epoke® er specielt egnet
til ukompliceret udskiftning af mange
forskellige ældre dørstationer.

Epoke - et bredt udvalg
®

af hustelefoner fuldender løsningen

SLIM50T
er en kompakt
hustelefon uden
rør. Den gemmer
mange funktioner
bag det elegante
ydre.

Epoke® kan kombineres med et bredt
udvalg af hustelefoner, så de tilsammen
giver din bolig et ekstra løft.
Ring og få tilsendt brochurer på
hustelefoner eller besøg vores hjemmeside:
www.scantron.dk
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