Optimální řešení
Sekční garážová vrata TOORS GUARDY jsou moderní vrata navržená tak, aby splňovala
požadavky a potřeby každého uživatele.

Individuální řešení bez kompromisů

Každá garážová vrata TOORS GUARDY jsou vyrobena přesně na míru dle stavební situace
a požadavku zákazníka.

Minimální nároky na prostor
Sekční vrata se otevírají svisle a zajíždějí pod strop. Tato konstrukce Vám poskytne
maximum místa v garáži i před ní. Celý systém je instalován za stavební otvor a umožňuje
Vám užívat plnou šířku pro vjezd i výjezd z garáže.

Komfortní ovládání pro komfortní bydlení

Automatická sekční vrata opatřená elektrickým pohonem s dálkovým ovládáním a doplněná o další příslušenství Vám poskytují bezpečnou a příjemnou obsluhu.

Certifikovaná bezpečnost podle evropské normy EN 13241-1
Ochrana proti sevření prstů
Pojistky prasknutí pružin
Uzavřené vedení vratového profilu

Odolnost proti povětrnostním vlivům

Všechny součásti garážových vrat TOORS GUARDY jsou zinkovány. Nejvíce povětrnostní
namáhaná součást, kterou je vratové křídlo, je vyrobena z vysoce korozi odolného materiálu (DIN 55928-8, třída odolnosti proti korozi II nebo III) při zachování požadavků na
barevnost a architektonický vzhled.

S naším stropním pohonem
Automaticky, komfortně
Spolehlivě, bezpečně …
Tormatic – renomovaný německý výrobce
Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

Propracované detaily a vodící kladky uloženy na ložiskách

Tichý bezúdržbový provoz

Ozubený řemen zajišťuje tichý chod a po celou dobu životnosti nevyžaduje žádnou
údržbu

Soft systém

Pomalý rozjezd a zastavení vrat šetří mechanické součásti vrat i pohonu

Bezpečnostní kód

Rádiová frekvence 433 MHz a dálkové vysílače s jedinečným plovoucím kódem LeeLog
Vás ochrání před neoprávněným použitím

Integrovaný bezpečnostní systém

Spolehlivá elektronika při kontaktu vrat s překážkou vrata okamžitě zastaví a překážku
uvolní

Extra rychlé otevírání vrat
Standardní rychlost otevírání 17 cm/s lze zvýšit na 24 cm/s

Akční cena na tyto panely, pro vrata rozměru:

2500 x 2125 mm

Panel
-

-

Lamela woodgrain bílá(T-LW 9010/10)
Lamela stucco hnědá (H-LS 8014/10)
Lamela Zlatý dub (T-LP Golden R/10)
Typ vedení: LHF-X (překlad 200-400 mm)
Motor: Tormatic GTA 711 ZS 30, 1 ks DO

Panel
-

Centrální drážka Tmavý dub
(T-RP Dark R/10)
Typ vedení: LHF-X (překlad 200-400 mm)
Motor: Tormatic GTA 711 ZS 30, 1 ks DO

22.700,- bez DPH dodání do 2 týdnů
Kontakt: APIS - zateplování oken, s.r.o.; Radim Horák 605 271 658;
r.horak@zateplovanioken.cz
www.zateplovanioken.cz

