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iso 45 vrata s personálním vstupem



Schlupftür iso 45sekční garážová vrata iso 45 s personálním vstupem
 

nově



Schlupftür iso 45

• provedení vrat:
  - vodorovný prolis úzký
  - vodorovný prolis široký
  - velká lamela
  - kazeta

• dezén:
  - woodgrain
  - hladký

•  barevné provedení:
  - super color
  - RAL dle výběru
  - satin grey       (DB 703)
  - zlatý dub        (RAL 8007)
  - tmavý dub      (RAL 8028)
  - mahagon        (RAL 8016)
  - titan metallic  

sekční garážová vrata iso 45 s personálním vstupem
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Schlupftür iso 45sekční garážová vrata iso 45 s personálním vstupem
nově



Schlupftür iso 45

výhody nového provedení:

  - skoro neviditelný rám 
    personálního vstupu

  - zaoblený profil (Softline)

  - skryté panty

  - rámy v odstínu vrat
    (za příplatek)

   - rámy v RAL 9016 (bílá)
     bez příplatku

sekční garážová vrata iso 45 s personálním vstupem
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Schlupftür iso 45

  výhody nového provedení:

  - výška prahu pouze 24 mm

 - stabilní, eloxovaný hliníkový
   profil

  - lehce schůdný, na hranách
    zploštělý profil

 - již žádné prohýbání vratového křídla
   při otevírání vrat
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Schlupftür iso 45

výhody nového provedení:

  - sériový samozavírač 
    (slouží  k tomu, aby  personální vstup
      nezůstal neúmyslně otevřen)

         
  - 2 skryté panty na každou sekci
    (extremní stabilita celkové 
      konstrukce)
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Schlupftür iso 45

výhody nového provedení:

  - zámek s FAB-vložkou
    

  - černé kování klika-klika
    (hliníkové kování: klika-klika nebo 
      klika-koule za příplatek)

  

  

sekční garážová vrata iso 45 s personálním vstupem 
nově



Schlupftür iso 45

výhody nového provedení:

  perfektní ochrana proti 
  přivření prstů

  - vnitřní

   - v dveřním přehybu

  - vnější

  

  

sekční garážová vrata iso 45 s vloženým vchodem 
nově



Schlupftür iso 45

výhody nového provedení:

  - středící čep ve spodní sekci
    pro přesnou montáž dveří

  - značně zjednodušená montáž
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Schlupftür iso 45

výhody nového provedení:

  - zakrytovaný bezpečnostní kontakt 
    personálního vstupu

  - odbočnice továrně propojená 
    kabely pro jednoduchou 
    montáž

  - uvést umístění pohonu
    při objednávce
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Schlupftür iso 45sekční garážová vrata iso 45 s personálním vstupem
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900 mm

Šíře vrat:
  - od 2000mm do 4250mm u      
úzkého, širokého prolisu, velké 
lamely
  - od 2250mm do 4250mm 
    u provedení kazeta

Průchozí šířka personálního 
vstupu:
  - 900mm u úzkého, širokého 
prolisu, velké lamely
   - 600mm u provedení kazeta



hliníkový krycí rám nově



hliníkový krycí rám
uchycení

uchycení vrchní zárubně

uchycení úhlové zárubně



dálkový ovladač
Micro Novotron 512 Design 

• elegantní design

• dodávka v ozdobné krabičce

nově



dálkový ovladač
Micro Novotron 512 Design 

• vhodný jako ozdoba ke svazku klíčů

• shodný s dálkovým ovladačem 
  typu Micro Novotron 512,
  433 MHz



snímač otisků prstů
Signal 601

• vysílání impulsu pomocí uloženého
  obtisku prstu

• možnost až 150 uložení otisků

• druh ochrany IP 65

• vysoce kvalitní provedení

nově



variabilní spodní profil iso 20

• vyrovnává jednostranně 
  skloněnou podlahu do 15 mm 
  

• posuvný 

• jen pro typ iso 20

• sériová výbava, žádný příplatek

nově

profil v zasunutém stavu



variabilní spodní profil iso 20 nově

profil ve vysunutém stavu



iso 45 Großsicke 
Mahagoni

• rozšíření sortimentu o tolik 
  poptávané dekory

• cenově shodné se zlatým
  a tmavým dubem

neuiso 45 široký prolis 
mahagoni

nově



iso 45 Großsicke 
Mahagoni

• rozšíření sortimentu o tolik 
  poptávané dekory

• cenově shodné se zlatým
  dubem a mahagonem

neuiso 45 široký prolis 
tmavý dub

nově
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