MADE IN GERMANY

CSÚCSMINŐSÉGŰ KAPUK
Speciális igényekre is gyors megoldások
Luxus felszereltség alapáron
a SOMMER cégcsoporttól!

SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPUK

MEGHAJTÁS

+

Biztonságos

ALAPSZÍNEKBEN:
fehér, antracit, dió,
aranytölgy, mahagóni,
és bármilyen RAL szín

VASALAT

7 RÉTEGŰ UV LAKKOZOTT
FOTÓNYOMTATÁS

Extrákkal felszerelhető

Ujjbecsípődés elleni védelem
Akadályérzékelés
Automata záródás (infrával)

Bármilyen

RC2 betörésvédelem
Okosotthon kiegészítő
Parkolássegítő
Páraérzékelő szenzor

izgalmas famintázat,
kő- beton- tégla- fém
design

Szigetelt
Hőszigetelő gumitömítés
Korrózióvédelem
Csendes
Tandemgörgők
Görgőtartók zajcsillapító
betétekkel

Esztétikus

akár teljesen egyedi
elképzelésű grafika

Fehér zsanér
Fehér panelvégzáró
Fehér motorkonzol
Kifutó falhoz előregyártott
gyári modul
opció: rugóeltakaró elemek,
opció: ablakok

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

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

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

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

a panel mindkét
oldalának (külsőbelső) nyomtatása
lehetséges

5. árkategória:
STANDARD, EXCUSIVE, UNICO, NEXT
GEN, RUSTICAL, VERTICAL, METAL minden design azonos áron
A teljesen egyedi elképzelésű kivitelezés
egyszeri grafikai feláras
Kétoldalas nyomtatás esetén (a
garázskapu panel belső oldala nem fehér,
hanem szintén duraprintelt), az alapár
duplán számolandó

IPARI SZEKCIONÁLT KAPUK

TOLÓKAPU VASALATOK
Szabadalmaztatott rögzítési rendszer
Minden C-profil előfúrt
Extrém stabil, csendes futás (8 görgős futófelület)
Német Wuppermann acél, S275 acélminőség
Éleken is horganyzott C-profil
Magas minőségű horganyzás (270g/m2)

SOM-TOR ALL-IN-ONE “S” szett
•
•
•
•

max. 4 m szabad nyílásszélességhez
max. 325 kg kapusúlyhoz
A kompakt csomag hosszúsága: 2,85 m
A kompakt csomag súlya: 44 kg

SOM-TOR ALL-IN-ONE “M” szett
•
•
•
•

max. 6 m szabad nyílásszélességhez
max. 600 kg kapusúlyhoz
A kompakt csomag hosszúsága: 2,85 m
A kompakt csomag súlya: 127 kg

GYORSKAPUK

MEGHAJTÁS
Biztonságos
Speciális önjavító modellek
(Alumina, RolliZIP)
Modellek menekülési úttal

+

GYORSKAPU
Felhasználóbarát

Könnyű felállíthatóság
Magyar nyelvű menü
SOMMER support

Élelmiszeripari korrózióálló
modellek (Food&Pharma)
Hűtőhelyiség záró modellek
keret- és motorfűtéssel
(RolliZIP BT low Temp)
Robbanásbiztos modellek
(RolliZIP ATEX)

Árkategóriák / típusok:

Standard szíválaszték:

Frekvenciaváltós vagy
háromfázisú hajtómű
Alumínium vagy horganyzott acél
keretszerkezet
Fényfüggöny vagy fénysorompó

Termékinformációk, magyar nyelvű katalógusok:

www.sommer.hu

