
           

 

 

RZ OLDA Innovation AB, Åvägen 1 B, SE-435 44 Mölnlycke, Sweden                                         Sida 1 (6)                           
+46 (0)31-26 68 92     beslag@olda.com     www.olda.com                                                      2022-08-15              

 

Pressmeddelande 

 
 

Kontakt: Anders Pihl, RZ OLDA Innovation AB, Magasinvägen 7, 438 36 Landvetter 
 031-26 68 95, anders.pihl@olda.com, www.olda.com  

 

Nyhet: 

OLDA lanserar automatiska 34 HZA-DS & manuella 36 HZM-DS kantregelparet med 12 mm 
dorndjup, anpassade för automatiska tätningströsklar och främst avsedda för smala eller 
överfalsade pardörrar i trä. 

 

Introduktion: 

OLDA Innovation AB har sedan 1992 skaffat sig erfarenhet av utveckling, konstruktion och 

tillverkning av automatiska och manuella kantreglar, dörrstopp och koordinatorer. 

Nu lanseras ytterligare ett nytt kantregelpar, automatiska 34 HZA-DS och manuella 36 HZM-

DS, för att möta den ökande användningen av automatiska tätningströsklar. Kantregelparet 

har samma monteringsmått, tvingande funktion, regel Ø 8 x 50 mm och är justerbara i 

höjdled. Stolpen får rundade hörn och 12 mm dorndjup från stolpens framsida, vilket är 

identiskt med de klassiska storsäljarna OLDA 28 HZA och 30 HZM.  

 

Brödtext: 

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

regling av passivt dörrblad gjorda av trä, stål eller aluminium. Kantreglarna monteras infällt 

uppe och/eller nere i den passiva dörrbladskanten, antingen med eller utan urtag för 

stolpen. Kantreglarna har tvingande funktion och de klarar stora avstånd mellan dörrblad & 

karm, tröskel och golv samt integrering med automatiska tätningströsklar. 

Reglarna har dimensionen Ø 8 x 50 mm, är placerade 12 mm från stolpens framsida och är 

justerbara i höjdled. Stolparna har rundade hörn med dimensionen 3x18x189 mm och är 

tillverkade av elförzinkat stål.  

Totalhöjden är 189 + 50 mm med djupet 23 mm för 34 HZA-DS och endast 19 mm för 36 

HZM-DS. Dorndjupet inklusive stolpen är 12 mm (9 mm utan stolpe), särskilt utvecklade styr- 

och slutbleck kommer att finnas tillgängliga under tredje kvartalet. 
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Med styrningar klarar regeln stora avstånd mellan dörrblad & karm, tröskel och golv samt 

integrering med passiva dörrblad utrustade med automatiska tätningströsklar (bredder 15, 

20 och 25 mm) eller tröskellösa pardörrar med regling tillsammans med skyddade 

golvblecket OLDA FS R12. 

De nya 34 HZA-DS & 36 HZM-DS kantreglarna är ett av många OLDA ”DS” kantregelpar med 

liknande dimensioner, förlängda reglar i olika diametrar samt utökad regelprojektion och 

justermån. Olda rekommenderar Ø 8, 10 & 12 mm till respektive tätningströskelbredd på 15, 

20 & 25 mm för att säkerställa en säker lösning när regeln monteras genomgående i den 

automatiska tätningströskeln.  

OLDA kantregelpar för integrering med automatiska tätningströsklar: 

• 34 HZA-DS och 36 HZM-DS 
o Regel Ø 8 x 50 mm, 9 mm dorndjup utan stolpe & 18 mm stolpbredd 

• 33 HZA-R32F och 33 HZM-R32 
o Regel Ø 8 /10 / 12 x 60 mm, 32 mm dorndjup utan stolpe & 22 mm stolpbredd  

• 43 HZA-32T och 33 HZM-32 
o Regel Ø 12 x 60 mm, 32 mm dorndjup utan stolpe & 22 mm stolpbredd  

• 43 HZA-20T och 33 HZM-20 
o Regel Ø 12 x 60 mm, 20 mm dorndjup utan stolpe & 24 / 22 mm stolpbredd  

• 28 HZA + 30 och 30 HZM + 30 
o Regel Ø 10 förlängd 30 mm, 10 mm dorndjup utan stolpe & 25 mm stolpbredd 

 

Ytterligare en OLDA produkt som är utvecklad att användas ihop med automatiska 

tätningströsklar är de nya rostfria FS & FS R serierna av skyddade golvbleck med utökad 

slaglängd, starkare låsning och endast 2 mm synlig produkthöjd.   

Golvblecken finns dels med fjädrande öppning Ø 13 mm (passar reglar Ø 8 – 12 mm), dels 

med öppning Ø 16 mm (passar reglar Ø 10 – 15 mm). 
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Bilder: 

 

Bild 1: 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. 

 

Bild 2: 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 34 HZA-DS integrerat med 
Schall-Ex L-15/30 OS och till höger 33 HZA-R32F 8x60 integrerat med Schall-Ex L-15/30 WS.  
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Bilder, forts: 

 

 

Bild 3: 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. 

 

Bild 4: Automatiska OLDA 34 HZA-DS & manuella OLDA 36 HZM-DS kantregelpar har samma 
monteringsmått i det passiva dörrbladet, vilket ger optimal framtida utbytbarhet. Skissen visar 
kantregel 34 HZA-DS med regel Ø 8 x 50 mm med 15 x 27 mm automatisk tätningströskel.  
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Bilder, forts: 

 

Bild 5: Automatiska kantregeln OLDA 34 HZA-DS med regel Ø 8 x 50 mm och automatiska 
tätningströsklar (bredd 15, 20 & 25 mm) måste ha anpassat styrbleck (OLDA GT) och slutbleck (OLDA 
LT), eller skyddade golvbleck (OLDA FS/FS R) vid tröskellösa pardörrar, för att garantera en säker och 
stabil regling tillsammans med automatiska tätningströsklar. 

 

Bild 6: Rostfria OLDA FS R12/R15 ger säker och flexibel montering genom limning direkt i solida golv 
med endast 2 mm höjd och garanterar en säker låsning av passiva dörrblad genom att hindra smuts 
och grus att fastna i golvblecket. 
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Bilder, forts: 

 

 

 

Bildtext 7: - RZ OLDA Innovation AB logotype 

 


