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Sekční garážová vrata
RenoMatic light 2017
M-drážka

Zvolený povrch

Zvolená barva

Woodgrain

RAL 9016

Akční velikost

20.499 Kč

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125
mm

s pohonem ProLift 500

21.499 Kč

2500 × 2250 mm

s pohonem ProLift 500

22.499 Kč

2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm

s pohonem ProLift 500

23.999 Kč

3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm

s pohonem ProLift 500

31.999 Kč

5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm

s pohonem ProLift 700

*Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

dvoustěnné ocelové lamely s pur izolací o tloušťce 42 mm pro vysokou tepelnou
izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
vnější strany s jemně strukturovaným povrchem Woodgrain ve 3 barvách, resp. s povrchem
Decocolor odolným proti UV záření ve 2 dekorech, vnitřní strana vratového křídla pozink
optimální dlouhodobá ochrana zárubně díky umělohmotné patce zárubně

Kvalita bez kompromisů

Garážová vrata a pohon optimálně

vzájemně sladěné

Pohon garážových vrat ProLift 500
max. tažná síla 500 N
velikost vrat do 7 m2
rychlost pohybu vrat cca 10,5 cm/s bezúdržbový kevralový ozubený pás
spolehlivé automatické vypínání
bezpečná rádiová frekvence 433 MHZ RC
v kombinaci s garážovými vraty Hörmann testován a certifikován podle evropské normy
13241-1
dva tvarově krásné dvoukanálové dálkové ovladače s chromovaným očkem pro
kroužek na klíče

Pohon garážových vrat ProLift 700
max. tažná síla 700 N
velikost vrat do 11,25 m2
rychlost pohybu vrat cca 13,5 cm/s bezúdržbový kevralový ozubený pás
spolehlivé automatické vypínání
bezpečná rádiová frekvence 433 MHZ RC
v kombinaci s garážovými vraty Hörmann testován a certifikován podle evropské normy
13241-1
dva tvarově krásné dvoukanálové dálkové ovladače s chromovaným očkem pro kroužek
na klíče
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Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly
vyhrazeny.
* Nezávazné cenové doporučení včetně 15 % DPH pro akční velikosti bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platné do
31.12.2017 u všech autorizovaných prodejců.
** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro motiv 010 ve velikosti 1230 × 2180 mm
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