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GARÁZSKAPU KATALÓGUS
hatalmas választék
minőségi német meghajtás és holland szerkezet

10 
év 

garancia*
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Lakossági garázskapuk

Speciális igényekre is gyors megoldások, luxus felszereltség alapáron

• Legendásan magas élettartamú minőségi német                       meghajtással 

• Erős, precízen illeszkedő holland                    vasalattal

Magyarországon készítjük össze Neked, a lehető legnagyobb gondossággal. Minden szaktudást 
és minőségi megoldást belettünk, ami a családod biztonságát és a kényelmét szolgálhatja. 

Természetesen rugótörés védelemmel, zuhanásgátlóval és ujjbecsípés elleni védelemmel.
Zajcsillapított zsanérokkal és halk, dupla tandemgörgővel, hogy Neked ne kelljen nyekergést 
hallgatnod.

Korrózióvédelemmel, hogy hosszú ideig szép és karbantartásmentes legyen a garázskapud.
Belül hófehér zsanérokkal szerelve a lehető legesztétikusabb megjelenésért. 

Opcionális rugótakaróval, hogy ne kelljen a rugókat nézegetned. Betörésvédelemmel, hőszigete-
léssel is kérheted. Okosotthon- és kényelmi kiegészítőkkel is felszerelheted.

2,5 m kapumagasságig / 5 m kapuszélességig húzórugós kivitelben szállítjuk strapabíró SOM-TOR 
kapuinkat. 
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• Minden garázsbejáróhoz
 
• Kifutó falhoz is

• Minőségi alapanyagok

• Tökéletes illeszkedés

• Rövid határidő

• Gyors beszerelés

• Moduláris

• Kényelmi kiegészítők 

• *10 év garancia a kapura,

•  5 év garancia az elektronikára
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Mindig van készleten: fehér, antracit, dió, 
aranytölgy, mahagóni, és bármilyen RAL szín

1. árkategória: 
fehér középbordás faerezetes
fehér sűrűbordás faerezetes
fehér sűrűbordás stukkó felület
ezüst sűrűbordás stukkó felület

2. árkategória:
antracit borda nélküli sima felület
antracit középbordás sima felület
fehér borda nélküli sima felület
fehér középbordás sima felület

3. árkategória: 
aranytölgy középbordás faerezetes
dió középbordás faerezetes
sötétbarna középbordás faerezetes
zöld középbordás faerezetes

4. árkategória:
aranytölgy középbordás sima felület
aranytölgy borda nélküli sima felület
dió középbordás sima felület
mahagóni középbordás sima felület

Panelválaszték - ha nem szeretnél várni

aranytölgy közép-
bordás faerezetes 
panel

dió sűrűbordás faerezetes
panel

mahagóni középbordás
 faerezetes panel
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antracit borda nélküli sima  panel
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Dura PrintTM nyomtatással - közvetlenül a panel-
re viszik fel az UV álló festéket, aminek köszön-
hetően rendkívül tartós lesz, szemben a fóliázott 
printing technológiával.

160 különböző lenyűgöző minta 
közül válaszhatsz

Vagy teljesen egyedi designt is kérhetsz, mind-
össze 60 ezer forintos felárral

Akár 11 év garancia

Panelválaszték - ha különlegesre vágysz
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• Hajszálpontos, moduláris
• Rugótörésgátlós, zuhanásgátlós
• Alacsony szemöldökmagasságú vagy kifutó falakhoz is
• Extra kiegészítőkkel felszerelhető - rugóelrejtő takaró, betörésgátlók, hőszigetelés, ajtó, ablak
• Tartós holland minőség, erős szerkezet, precíz illeszkedés

A DOCO HOME moduláris rendszer egyedülálló univerzális sínkészletet használ. 
Mindhárom rendszer illeszkedik ugyanarra a sínkészletre.

Tanúsított RC2-es betörésvédelmi kiegészítő - utólag is felszerelhető hozzá!

 Precizitás a garázsodban - a holland                 HOME sínrendszer



Max. garázskapusúly

Max. garázskapu méret 

Helyigény oldalt min.
Helyigény oldalt standard

Helyigény fent min.

130 kg                     295 kg                165 kg

 DW 550 cm             600 cm              550 cm
 DH 300 cm              300 cm              300 cm

 5,5 cm                     5,5 cm                5,5 cm
 8,5 cm                     8,5 cm                8,5 cm

 HR 9 cm                  16,0 cm              9 cm
 

HOME-X              HOME-F           HOME-R

DH: nyílás magasság                  
DW: nyílás szélesség                  
HR: szemöldök magasság

  HOME ZERO       -       kifutó falhoz



Engedd be a fényt - ablakok és személybejáró ajtók

• fekete
• fehér
• aranytölgy
• dió
• és bármilyen RAL színben

• rozsdamentes
• fekete
• fehér

• rozsdamentes
• fehér

• rozsdamentes
• fekete
• fehér
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Ajtószakértők a tökéletes szige-
teléssel bíró, modern keretű sze-
mélybejáró ajtókat.
A rendkívül esztétikus végzáró egy-
úttal küszöbként is szolgál a szá-
modra, így nincs szükség az alumí-
nium további megmunkálására.

• fekete
• fehér
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Az ujjbecsípés védelem megakadályozza, hogy az ujjaid beszoruljanak az alumínium keret részei közé. 

A SOMMER által kifejlesztett biztonsági kontaktusnak köszönhetően (amelyet könnyen és láthatatlanul be le-
het szerelni az alumínium profilokba) a garázsajtó csak akkor nyílik ki, ha a személybejáró teljesen be van csukva.



A                    garázskapu meghajtás különleges szabadalmaztatott technológiájának köszönhetően a létező legmegbízha-
tóbb, leghosszabb élettartamú motor a piacon, akár 145.000 működési ciklus. 200 kg kapuhoz is alkalmas. Halk működés.

Első osztályú német minőség - minden meghajtásunk egyesével van tesztelve, mielőtt a dobozba kerül.

SOMloq2 rádióvezérléssel - a 128 bites AES titkosítása az online banki felületeknek megfelelő magas titkosítási szinttel 
rendelkezik. A létező legbiztonságosabb rádiótechnika a piacon. 

Nincs limit - percenként akár 10x is nyithatod-csukhatod. 
Automata záródás, kireteszelő, opcionális akkucsomag, LED megoldások és okosotthon kompatibilis vezérlés. Számos 
extra kiegészítéssel kérheted.

„Megbízható, német márka, ez remek, nem kell idegeskednem azon hogy havonta leáll, na de mi lesz 15 év múlva, ha 
valami addigra elkopik benne? Cserélhetem le az egészet, mert már nem gyártják a modellt és nincs hozzá alkatrész?” 
Nálunk nem kell aggódnod ezen. Folyamatos és teljeskörű alkatrészellátást biztosítunk, már 20 éve, minden típusunkhoz. 
Biztos lehetsz benne hogy nem kell kompletten lecserélni majd a hajtóművedet, amikor neked csak egy kis kopóalkatrész-
re van szükséged, amit azonnal cserélni lehet.

Az erő legyen Veled - csúcskategóriás német                       meghajtások
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• Szilárd, nagy kapuszélességnél is hullámosodásmentes panelek
• Az acéllemez borítás az alsó és felső részen is speciális visszahajtásokkal 

erősítettük meg. 
• A rögzítési pontok alatt dupla lemez fut végig. 
• 2500 mm kapumagasságig a kapuk ujjbecsípődés ellen védett panelből 

készülnek.
• Erős és ellenálló
• Könnyű szerelhetőség
• Rugótörésbiztosítóval és zuhanásgátlóval
• Egyedi méretre gyártva, felár nélkül
• Biztonsági tartozékokkal
• Rövid gyártási határidő

• Panel alapszínek: fehér, világosszürke, sötétszürke. Igény esetén RAL szí-
nekben is.

• Alumínium panorámaszekció vagy ipari ablak
• Átjáróajtó panoráma profilhoz is, választható alacsony vagy magas küszöb-

bel, alumínium kivitelben ill. bármilyen RAL színben kérhető

Ipari panelünk - erős és ellenálló
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Ipari sínrendszerek  - minden típusú tetőhöz
• Ipari sínszerkezeteink rengeteg variációban készülnek, minden típusú ipari létesítményhez

• Normál */** 450 mm • Alacsony */** 250 mm • Túlemelt

• Tetőkövető */** 450 mm • Túlemelt-tetőkövető • Függőleges emelés */** 2H+450 mm
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Az erő legyen a vállalkozásodban - ipari  meghajtások

Ipari tengelyvég motorjaink

• Frekvenciaváltós 76 o lap teteje S10551
• 
• 
• 
• 
• 
• Automata 71 o lap teteje S11365
• 
• 
• 
• 
• 
• Totmann 71 o 2. S12094
• 
• 
• 
• 
• 
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SOMMER Kaputechnika Kft.   1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 277.  www.sommer.hu    

A Te viszonteladód: 


