DICTATORS Hotell Teknik
DICTATORS dörrbroms är en skadebegränsare
- Den erbjuder skydd för vind och drag

DICATORS låssystem för branddörrar
- Fri rörlighet på hotellet
Brandskydd är en viktig förutsättning för lugn sömn,
både för gäster och hotellägare. Överallt på hotellen
finns det branddörrar.
De flesta av dessa dörrar
står stängda och upplevs då
som ett hinder av gästen.
Andra dörrar står dessvärre
ofta uppställda i öppet läge
med en kil eller dylikt.
Många gånger sker detta av
okunskap eller ovana hos
personalen eller till och med
av att gästen har ställt upp
dörren.

Evenemangslokaler och restauranger har ofta utåtgående
dörrar för gästernas bekvämlighet vid vackra sommardagar eller kvällar eller bara för de som går ut för att ta en
cigarett.
Dessa dörrar är ofta utsatta för vind eller genomdrag
som gör att de lätt kan slå
igen okontrollerat.
Glaskross, skador på gångjärn och karmar är vanliga
och till och med att väggen
kan skadas.
I värsta fall kan det även
leda till att gästerna skadas.
DICTATORS dörrbromsar
dämpar häftiga rörelser
men dörren kan lätt
öppnas och stängas med
normal kraft.
Det finns även versioner
med ställbar öppningsvinkel och sådana som kan
låsas i öppet läge.

Detta är inte bara förbjudet
av lagstiftare och försäkringsbolag utan kan vara livsavgörande för gästerna vid
en eventuell brand.
Därför bör branddörrar
utrustas med DICTATORS
elektromagneter för att
hålla dörren öppen vid
normalt bruk. Olika detektorer för rök, värme eller
brand sitter monterade i
anslutning till dörren och
ser till att dörren stängs
genom att bryta strömmen
när det är påkallat.
En dörrstängare sköter
sedan själva stängningen.
DICTATOR har många olika
varianter och system som
är testade och godkända för
ändamålet.

Speciallösningar är vår "Specialitet"

Hissutrustning

Dörrsträngninge

Tillträdeskontrollsystem

Dörr- och grindstängare

Branddörrsstängare

Branddörrsautomatik

Dämpningsteknik

Gasfjäderteknik
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Hotell Teknik
för
nöjda gäster

DICTATORS Hotell Teknik
DICTATORS Dörrdämpare - för himmelsk frid
"Rum med dörrar som inte smäller igen"
Vem känner inte igen sig: Har precis somnat, eventuellt
först efter mycket vändande och vridande eftersom en
hotellsäng inte är som sängen hemma. Plötsligt hörs en
hög smäll av en dörr som stängs slarvigt, av drag ellerav en
dörrstängare som stänger med för hög fart - Så då är det
adjöss med den sömnen…..
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Dictator sörjer för nöjda gäster
Oavsett om de är affärsresenärer, turister, konferensdeltagare eller andra gäster bör de alla känna sig välkomna och
bekväma på hotellet de valt att bo på, redan från första
ögonblicket som de kommer in på hotellet. Att uppnå
denna känsla av välbefinnande och upprätthålla den är
inget lätt arbete eftersom de faktorer som styr detta är
komplexa och upplevs olika från gäst till gäst. Vissa faktorer
kan dock helt objektivt klassas som "störande moment" tex
i form av slamrande dörrar av olika slag. Dessa problem kan
lätt och tillförlitligt lösas genom att produkter från DICTATOR
med förhållandevis liten ansträngning monteras, även i
efterhand. När sedan gästen lämnar hotellet ska gästen
kunna göra detta med enbart positiva intryck och inte säga,
"hotellet var mycket trevligt, men ...", i vilket fall inte på
grund av slamrande dörrar.
DICTATORS produkter känner
sig dock hemma på alla hotell
i alla stjärnkategorier: från
det lilla personliga familjehotellet till 5-stjärniga hotell
som Grand Hotel Heiligendamm i Tysklands äldsta och
mest berömda badort.
Hotellet fick internationell ryktbarhet, inte av att DICTATORS
dörrdämpare sitter monterade där, utan snarare av att
G8-mötet 2007 hölls här.

Med DICTATORS dörrdämpare monterade förhindras
alla dessa orsaker. Dörrdämparna fångar upp dörren och
stänger den helt tyst och
säkert. Lugnet bibehålles,
nerver och material skonas
och din hotellgäst är förhoppningsvis fortsatt lyckligt
sovande.

Entrédörrar
Entrédörrar är mycket ofta ännu en
källa till oljud, särskilt på mindre
hotell eller pensionat. Entrédörrar
brukar ofta vara utrustade med en
standard dörrstängare och beroende
på vind, vridmoment och temperaturförhållanden kan det innebära att
dörren inte stängs helt eller smäller
igen med för hög kraft. Båda sätten
är inte särskilt önskvärda. Med en
DICTATOR dörrdämpare går problemet enkelt och lätt att lösa. Dörrstängaren justeras så att den stänger
dörren och dörrdämparen förhindrar den från att slår igen och ger alltid är en tillförlitlig stängning, mjukt
och tyst.

Branddörrar

Vila och avkoppling
- Rena hälsokuren
Jäkt och buller hör inte
hemma i vilorum, SPA och
behandlingsavdelningar
eftersom vi har nog av detta
i vår vardag. Hur snabbt kan
inte en smällande dörr förstöra känslan av välbefinnande och kanske förstöra
en hel behandling.
DICTATORS dörrdämpare är
därför viktiga hjälpredor i
områden för behandlingar
och hjälper till för att skapa
lugn och ro. Våra dörrdämpare fungerar även för glasdörrar som på Golf Hotel
Stromberg - Oasen för lugn.

Brandskydd är absolut nödvändigt.
Vid entréer till parkeringsgarage,
källare och trapphus används ofta
ståldörrar som branddörrar och
dessa stängs inte sällan automatiskt av hjälp av ett enkelt fjäderband, med en hög smäll. Den
auktoriserade och godkända Dörrdämpare V 1600 F erbjuder här en
snabb och tillförlitlig lösning för
alla branddörrar.

Kylskåpsdörrar
Tid i hotellets kök är oftast en bristvara. Ibland kan det hända att
dörren till kylskåpet inte blir helt
stängd med resultatet att det blir
högre energiförbrukning och att
kylkedjan bryts.
DICTATORS dörrdämpare sparar
här tid då det räcker med att bara
skjuta till dörren så ser dörrdämparen till att dörren alltid stängs helt
och tillförlitligt.

Hotell utan hinder
- Automatisk ytterdörr välkomnar gästerna
Det krävs ingen avancerad
glasdörrs - arrangemang typ
karuselldörr för att få en automatisk öppning och stängning av entrédörren. En
enkel, befintlig dörr kan lätt
utrustas med en DICTATOR
dörrstängare som automatiskt öppnar och stänger
dörren. Gästerna behöver
inte göra några komplicerade manöver med resväskor för att hålla dörren
öppen eller behöver parkera bagaget utomhus när
det regnar eller snöar.
Gästen kan helt slappna av
och tas sig in och ut att
behöva tänka på sådana
detaljer. Dörrstängaren kan naturligtvis utrustas efter hotellets behov för att få en optimal funktion. Till exempel med
en tidsinställd vädringsfunktion och mycket mera.

DICTATORS hissar – tar extremt litet utrymme
- Perfekta för en eftermontering
Många värdshus och hotell
är sedan decennier utformade främst för sina gäster
och där utrymmet är mycket
begränsat. I en tid där tillgänglighet blir allt viktigare
kan DICTATORS hissar passa in eftersom de kräver
mycket begränsat utrymme.
Det är möjligt att inom
ramen för tekniken skräddarsy hissen till befintliga
utrymmen. Som Personhiss
DHM 500 eller typ DHE som
båda är godkända enligt
EN 81-2! Båda kräver en
extremt litet djup i schaktgropen, endast 8 cm.

