Bramy garażowe
1

Najwyższej jakości panele
najlepszego, europejskiego dostawcy
Hoesch. Panele wyposażone są
w opatentowany mechanizm
chroniący przed zgnieceniem palców.
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Silnik wyposażony w funkcję detekcji przeszkód
oraz 4-stopniową regulację siły docisku.
Po wykryciu jakiejkolwiek przeszkody, np.
wjeżdżającego do garażu samochodu, brama
zatrzyma się, nie powodując tym samym
żadnych uszkodzeń.

11 Na życzenie Klienta
bramy lakierujemy oraz
okleinujemy pod kolor
okien i drzwi. Okleinujemy
tylko panele gładkie.
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Dwie, trwałe prowadnice zbudowane
ze stali o grubości 1,5 mm.

8

Niezwykle cicha praca, której gwarancją są
wysokiej jakości, gumowe i ciche rolki jezdne.

12 Zawiasy o zwiększonej
wytrzymałości.
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Komfortową obsługę
zapewnia napęd
marki Somfy.
Jako jedyny
producent
w standardzie
oferujemy napęd
z dwoma pilotami
w komplecie.
Możliwość
uzupełnienia napędu
w funkcję otwierania
bramy za pomocą
geolokalizacji.
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13 Stabilność konstrukcji oraz
precyzyjny i prosty montaż
zapewnia belka tylna – jako
jedni z nielicznych oferujemy
ją w standardzie.

Uproszczony montaż
– mniej części
i wstępnie zmontowane
elementy. Do montażu
bramy wystarczy
1 osoba.

Filozofia dwóch kluczy
– do montażu całej
bramy potrzebne są
tylko dwa klucze (10 i 13).

Możliwość montażu przeszkleń
oraz na indywidualne życzenie
Klienta - dowolnych aplikacji Inox.

14 Sprężyny o wytrzymałości
do 25 tys. cykli, zapewniają
nawet 10-letnią żywotność
bramy.
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Bezpieczeństwo użytkowania
podnosi zastosowany
przez nas mechanizm,
tzw. „sprężyny w sprężynie”.

10 Bramy w standardzie dostępne
w trzech kolorach – białym, antracytowym
i srebrnym. Możliwość wyboru paneli
gładkich lub paneli z przetłoczeniami.

15 W ofercie dwa rozwiązania
– ze sprężynami skrętnymi
i naciągowymi.

17 Szczelność bramy gwarantują uszczelki
termiczne w belkach przednich oraz uszczelka
dolna z trzema punktami podparcia.

Klientom ceniącym sobie ekonomiczne cenowo rozwiązania polecamy
bramy Infinity Comfort. W czym tkwi różnica? Bramy w wersji Comfort nie
posiadają belki tylnej ułatwiającej jej montaż oraz uszczelek termicznych,
które zastąpiono szczotkami doszczelniającymi. Bramy Infinity Comfort
dostępne są tylko w wersji ze sprężynami skrętnymi. Poza tym wyposażenie
bram nie różni się od siebie.

Realizacja już

w 7 dni

