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Nyhet: 

Nya Athmer tätningströsklar och OLDA kantreglar till pardörrar i trä. 

Intro: 

Athmer oHG och RZ Olda Innovation AB samarbetar framgångsrikt för att vidareutveckla 
kvalitetssäkrade lösningar för enkel integration av automatiska tätningströsklar och 
kantreglar till trädörrar. 

Vi lanserar ytterligare produkter (Athmer Shall-Ex L-8/30 och Olda 34 HZA-DS / 36 HZM-DS) 
för kompakta lösningar, även dubbelfalsade pardörrar, med parallell (sida-vid-sida) 
integration i det passiva trädörrbladet ned till endast 40 mm bredd.        

• Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS automatiska tätningströskel 

o 49 dB ljudreduceringsnivå vid 7 mm golvspringa 

o Helt vertikal rörelse för att uppnå maximal täthet mot karm 

o Självsläckande silikontätningslist för skydd mot ljud, rök och eld  

o Verktygsfri justering  
 

• Olda automatiska 34 HZA-DS and manuella 36 HZM-DS kantreglar 

o Automatisk eller manuell, enkelverkande kantreglar för tvingande regling  

o Ø 8 x 50 mm regel anpassad för integrering med automatiska tätningströsklar 

o Samma dorndjup inklusive stolpe (12 mm) som OLDA 28 HZA och 30 HZM 
 

Brödtext: 
 

Den nyutvecklade automatiska tätningströskeln Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS kräver endast 

en urfräsning på 8 x 30 mm, vilket därmed gör den är särskilt lämplig för användning i smala 

dörrblad och möjliggör smalare dubbelfalsade dörrblad än vad som tidigare var möjligt. 

För en extra hög ljudisoleringsnivå i trädörrar rekommenderas den smala tätningströskeln 

Schall-Ex® L-8/30 WS genom parallell montering i dörrblad tillsammans med Schall-Ex® L-

15/30 WS.  
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I likhet med sin storasyster L-15/30 WS har L-8/30 WS helt vertikal rörelse för att uppnå 

maximal täthet mot karmen (speciellt karmhörn), inget behov av anslagsbleck i karmen, 

verktygsfri justering, nivåkompensering för sluttande golv och aluminiumstomme med 

tätningslist av självsläckande silikon. 

Tätningslisten kan enkelt tas ur aluminiumstommen för att tillåta optimal anpassning av 

längden och därmed förhindra läckage. Om silikonlisten behöver bytas ut kan detta enkelt 

göras med den automatiska tätningströsklen fortfarande monterad i dörrbladet. 

Automatiska OLDA 34 HZA-DS och manuella OLDA 36 HZM-DS kantreglar är avsedda för 

tvingande regling av passivt dörrblad i pardörrar av trä, stål- eller aluminiumprofiler. 

Kantreglarna monteras infällt i dörrbladskanten upptill vänster och/eller nedtill höger med 

eller utan urtag för stolpen i kanten på passiva dörrblad, även överfalsade. 

OLDA 34 HZA-DS reglas och avreglas automatiskt med dorndjup 12 mm och regeln (Ø 8 x 50 

mm) gör den särskilt lämplig för integrering med automatiska tätningströsklar då den klarar 

stora avstånd mellan dörrblad & karm, tröskel och golv samt även tröskellösa dubbeldörrar. 

Stolpen har rundade hörn med dimensionerna 3 x 18 x 189 mm och är tillverkad av 

elförzinkat stål. OLDA 36 HZM-DS reglas manuellt har liknande dimensioner som 34 HZA-DS, 

vilket gör det enkelt att byta kantregelfunktion med minimala ingrepp i dörrbladet.   

De nya 34 HZA-DS och 36 HZM-DS är ett av många kantregelpar med liknande dimensioner 

vilket gör det möjligt att enkelt välja regeldiameter till tätningströskelns bredd och välja ett 

skyddat golvbleck med lämplig diameter.  

Därutöver är det också möjligt att integrera OLDA kantreglar med Ø 8 mm reglar verkande 

igenom Athmer automatiska tätningströsklar, till exempel kombinationen Schall-Ex® L-15/30  

med 33 HZA-R32F vilken har en Ø 8 x 60 mm regel. 

En skräddarsydd lösning går enkelt att beställa från fabrik genom att definiera önskad 

totallängd och avstånd från dörrbladets kant till Athmers integrerade styrning art # 4358, 

vilket är beroende på aktuell OLDA kantregel, för att garantera en säker och långvarig drift.  
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Bilder: 
 

Bild 1: Nya Schall-Ex® L-8/30 WS automatiska tätningströskel är speciellt lämpad för parallell 
montering I dubbelfalsade dörrblad. Den erbjuder 49 dB ljudreduceringsnivå vid 7 mm golvspringa, 
helt vertikal rörelse för maximal täthet och verktygsfri justering. (Bilden visar parallellmontering med 
Schall-Ex® L-15/30 WS)  

 
 
 

 

Bild 2: Det automatiska OLDA 34 HZA-DS & manuella OLDA 36 HZM-DS kantregelparet har samma 
monteringsmått, regel Ø 8 x 50 mm, regelprojektion 15 mm och justermån -3 / + 11 mm för maximal 
anpassningsförmåga till automatiska tätningströsklar och/eller tröskellösa pardörrar. 
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Bilder, forts: 
 
 

 

Bild 3: Den nyutvecklade Schall-Ex® L-8/30 WS automatiska tätningströskel behöver endast en 
urfräsning på 8 x 30 mm, vilket gör den till Athmers smalaste tätningströskel med självsläckande 
silikontätningslist för skydd mot ljud, rök och eld. 

 

 
Bild 4: Automatiska OLDA 34 HZA-DS med regellängd 50 mm och projektion 15 mm klarar med god 
marginal den automatiska tätningströsklens nominella rörelse på 7 mm. Justermånen -3 / + 11 mm 
ger extra anpassningsförmåga vid montage av automatiska tätningströsklar. 
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Bilder, forts: 
 
 
 

 
Bild 5: Olda kantreglar går utmärkt att integrera med automatiska tätningströsklar från Athmer med 
dess integrerade styrbleck för Ø 8 mm reglar. Till vänster i bilden visas OLDA 34 HZA-DS integrerat 
med Schall-Ex L-15/30 OS, till höger OLDA 33 HZA-R32F 8x60 integrerat med Schall-Ex L-15/30 WS. 

 
 

Bild 6: - Athmer oHG logotype 
 
 
 

Bild 7: - RZ OLDA Innovation AB logotype 
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