Garážová vrata
1

Panely té nejvyšší kvality od
nejlepšího evropského dodavatele
Hoesch. Panely mají patentovaný
mechanismus, který zaručí ochranu
proti rozdrcení prstů.

7

Motor je vybaven funkcí detekce překážek a
4stupňovou regulací tlaku dovření. Po detekci
jakékoliv překážky, např. auta vjíždějícího
do garáže, se vrata zastaví, aniž by došlo
k jakémukoliv poškození.

11 Na vyžádání zákazníka
vrata lakujeme a dýhujeme
v barvě oken a dveří.
Dýhujeme pouze hladké
panely.

2

Dva odolné vodicí systémy zhotovené
z oceli o tloušťce 1,5 mm.

8

Extrémně tichý chod, jehož zárukou jsou vysoce
kvalitní, gumové a tiché vodicí rolky.

12 Panty se zvýšenou
pevností.

3

Pohodlné ovládání
zajišťuje pohon
značky Somfy. Jako
jediný výrobce
standardně nabízíme
pohon se dvěma
ovladači v kompletu.
Možnost doplnění
pohonu o funkci
otevírání vrat pomocí
geolokalizace.
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13 Stabilitu konstrukce a
přesnou a jednoduchou
montáž zajistí zadní nosník
– jako jedni z mála ho
nabízíme ve standardu.

Zjednodušená
montáž – méně dílů
a předmontované
prvky. Montáž vrat
zvládne
1 osoba.

Filozofie dvou klíčů
– pro montáž celých
vrat stačí pouze dva
klíče (10 a 13).

Možnost montáže prosklení a na
individuální žádost zákazníka –
libovolné aplikace Inox.

14 Pružiny o síle až 25 tis. cyklů
vratům zajistí až 10 let
životnosti.

9

Bezpečnost používání zvyšuje
námi navržený mechanismus,
tzv. „pružina v pružině”.

10 Vrata jsou standardně dostupná ve
třech barevných provedeních – v bílé,
antracitové a stříbrné. Výběr z hladkých
nebo reliéfních panelů.

15 Nabízíme dvě řešení – se
zkrutnými nebo tažnými
pružinami.

16 Těsnost vrat zajistí tepelná těsnění v předních
nosníkách a spodní těsnění se třemi opěrnými
body.

Zákazníkům, kteří si cení ekonomických a nákladově efektivních řešení,
nabízíme vrata Infinity Comfort. V čem je rozdíl? Vrata ve verzi Comfort
nemají zadní nosník pro usnadnění montáže a tepelná těsnění, která jsou
nahrazena těsnicím kartáčem. Vrata Infinity Comfort jsou k dispozici pouze
ve verzi se zkrutnými pružinami. Navíc vybavení vrat se od sebe nijak neliší.

Realizace
do 7 dnů!

