Avantajele promoţiei pentru cei care
se ocupă de modernizare
Uşă basculantă de garaj şi uşa de intrare în locuinţă,
sistem de acţionare pentru porți de intrare în curte
Uşa de intrare în locuinţă
ThermoPro TPS 010

Uşă basculantă Berry Pearl

de la
• Suprafaţă cu finisaj structură Perlgrain
• 2 culori la acelaşi preţ
• Dimensiuni valabile pentru promoţie: 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm şi 2500 × 2125 mm

Alb trafic RAL 9016

Uşă basculantă Berry Pearl

725 €*

la

285 €*

Maro Terra RAL 8028

Uşa de intrare în locuinţă ThermoPro TPS 010
• Blat de uşă din oţel, cu o grosime de 46 mm, cu rupere termică,
cu umplutură de spumă poliuretanică tare
• Vopsit pe interior şi exterior în 2 culori
• Toc din aluminiu de 60 mm, cu rupere termică,
cu aspect Roundstyle
• Încuietoare multipunct care împiedică efracţia
• Izolare termică bună, cu o valoare UD de 1,2 W/(m²∙K)
• Dimensiuni valabile pentru promoţie: 1000 × 2100 mm
şi 1100 × 2100 mm

Alb trafic RAL 9016

Maro Terra RAL 8028

Sistem de acţionare electric
RotaMatic 2 pentru porți batante

la

Sistem de acţionare electric
LineaMatic pentru porți culisante

535 €*

la

320 €*

Dotare de serie
cu transmiţătorul radio
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HS 4 BS cu tipar
de structură, negru mat

Sistem de acţionare electric RotaMatic 2
Pentru porți batante cu 2 canaturi, cu o lăţime canat de până
la 2500 mm, cu transmiţător radio HS 4 BS, cu textură structurată,
de culoare neagră mată
• Sistem de acţionare electromecanică pentru porți batante,
cu tehnologie de radiotransmisie sigură BiSecur şi transmiţător
radio HS 4 BS cu textură structurată, negru mat
• Pentru porți batante cu 2 canaturi de până la max. 2000 mm
înălţime şi lăţime canat de până la 2500 mm
• Greutate canat până la max. 220 kg
• Demaraj progresiv şi oprire controlată
• Limitare reglabilă a forţei
• Funcţionarea canatelor este programabilă

Culorile şi suprafeţele prezentate pot diferi de culorile reale. Toate culorile sunt similare gamei RAL. Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor şi preţurilor eronate.
* Preţ recomandat de producător, fără măsurare, montare, demontare, pentru mărimile din promoţie (uşă basculantă Berry Pearl: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm,
2500 × 2125 mm; uşă de intrare în locuinţă ThermoPro TPS 010: 1000 × 2100 mm, 1100 × 2100 mm) cu TVA 24 % inclus.
Valabilitate până la 31.12.2015, la toţi distribuitorii care participă la promoţie din România.

Sistem de acţionare electric LineaMatic
pentru porţi culisante până la o lăţime de 6000 mm, cu transmiţător
radio HS 4 BS, cu textură structurată, negru mat
• Sistem de acţionare pentru porți culisante, cu tehnologie de
radiotransmisie sigură BiSecur şi transmiţător radio HS 4 BS
cu textură structurată, negru mat
• Până la o înălţimea porţii de max. 2000 m şi o lăţime a porţii
de max. 6000 mm
• Greutate canat până la max. 300 kg
• Demaraj progresiv şi oprire controlată
• Limitare reglabilă a forţei
• Deschidere programabilă pentru acces pietonal
• Elementele de cremalieră trebuie comandate suplimentar în funcţie
de lăţimea porţii.

