RenoMatic 2019 M-prelis
Povrch Woodgrain

Woodgrain RAL9016

Woodgrain RAL9006 Biely hliník

Woodgrain CH703 Antracit metalic

Woodgrain RAL7016 Antracit

Woodgrain RAL9007 Sivý hliník

Woodgrain RAL8028 Terakotovo hnedá

Lakovaný povrch Decocolor
Pôsobí ako prirodzené drevo v 3 dekoroch

Decocolor
Zlatý dub

Decocolor
Tmavý dub

Decocolor
Nočný dub

● dvojstenná, zateplená, hrúbka lamiel 42 mm pre vysokú tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a tichý chod brány,
prelis M
● v povrchovej úprave:
Woodgrain: biela RAL 9016, antracitovo sivá RAL 7016 , terakotovo hnedá RAL 8028, Titan Metallic CH 703,
RAL9006 Biely hliník, RAL9007 Sivý hliník,
Decocolor: Decocolor Zlatý dub, Decocolor Tmavý dub, Decocolor Nočný dub
● vnútorná strana: pozinkovaná striebornej farby s transparentným ochranným lakom
● vrátane pohonu garážových brán Hörmann ProLift 500 a 700 s koľajnicou K (koľajnica M pri RM > 2125 mm;
koľajnica L pri RM > 2375 mm) a 2 KSručný vysielač RSC (v RAL 7015 sivá, matná)
● prekladová vyrovnávacia clona sa dodáva vo farbe brány
● optimálna dlhodobá ochrana vďaka plastovej päte zárubne
● technika ťažných pružín s patentovaným systémom pružina-v-pružine pri bránach s LZ ≤ 3000
● technika torzných pružín – (kovanie N) s preskúšaným zabezpečením proti prasknutiu pružiny pri bránach s
LZ > 3000 (Ak je potrebné kovanie L, musí byť objednané samostatne. Kovanie N je spolu dodávané v balíku.).
● bočné zárubne vždy v bielej farbe RAL 9016 / obloženie zárubne voliteľne možné v povrchovej úprave brány

Akciové rozmery
š.2500mm x v.2125mm, pohon ProLift 500, koľajnica FS30, 2ks ručný vysielač..........729,-€ s DPH
š.2500mm x v.2250mm, pohon ProLift 500, koľajnica FS30, 2ks ručný vysielač..........729,-€ s DPH
š.5000mm x v.2125mm, pohon ProLift 700, koľajnica FS10, 2ks ručný vysielač..........1199,-€ s DPH
š.5000mm x v.2250mm, pohon ProLift 700, koľajnica FS10, 2ks ručný vysielač..........1199,-€ s DPH
Ceny sú bez montáže

* Povrch Decocolor je na vonkajšej strane v podobe dreva, Zlatý dub, Tmavý dub alebo Nočný dub.
Nie je totožný s povrchom Decograin.

