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Tylko w Normstahl Entrematic:
[01] Najwyższe bezpieczeństwo dzięki
obudowanym szynom z poprowadzoną
wewnątrz linką, obudowanym rolkom
jezdnym i sprężynom naciągowym.
[02] Idealna ochrona
palców osób dorosłych i dzieci.

Wysoki stopień bezpieczeństwa:
Bezpieczeństwo bramy Satin jest wzorcowe. Sprężyny i prowadnice są zabezpieczone przed dostępem, a ochrona
przed przytrzaśnięciem palców
uniemożliwi nawet dzieciom
włożenie palców między panele.

Z wentylacją i rozpoznawaniem
przeszkód
Uszczelka podłogowa zapewnia zarówno
ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, jak i cyrkulację świeżego powietrza, w zależności od tego czy podczas
montażu otwory wentylacyjne zostaną
otwarte, czy zamknięte.

Automat generacji „Magic”
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Nowoczesny wygląd
Małe zużycie energii – 2 W w stanie czuwania
Maksymalna prędkość 210 mm/sek. (bez obciążenia)
Menu na wyświetlaczu
Automatyczne rozpoznawanie przeszkody
Regulowana funkcja miękkiego Stop
Bezobsługowy pasek zębaty
Szybka i łatwa instalacja
Kompaktowa, obrotowa główka automatu

W standardzie z automatem:
» 4-kanałowy pilot Mini na częstotliwość 433 MHz
z dynamicznie zmiennym kodem
» 2-kanałowy pilot Micro na częstotliwość 433 MHz
z dynamicznie zmiennym kodem
» uchwyt ścienny do pilota Mini

N ow y
model*
* Piloty Design dostępne jako opcja
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NPL-SAT/10A-08/12-DW · Zmiany zastrzeżone · Możliwe odstępstwa
kolorystyczne spowodowane technologią druku.

Przyjdź lub zadzwoń do nas. Chętnie udzielimy profesjonalnej porady!

NPL-SAT/10A-08/12-DW · Zmiany zastrzeżone · Możliwe odstępstwa
kolorystyczne spowodowane technologią druku.
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Brama segmentowa górna Satin
Wzór elegancji

Ustanawiając standardy w technice i wzornictwie
www.normstahl.pl

Zalety w skrócie

Brama segmentowa górna SATIN Style w kolorze złoty dąb 060; Strona tytułowa: brama segmentowa górna SATIN Flair, szary antracyt, zbliżony do RAL 7016

» Stabilność i najlepsza izolacyjność cieplna dzięki 42 milimetrowym panelom
(U = 1,00 W/m²K dla bram o powierzchni 10 m²)
» Całkowicie wykończona gładka powierzchnia SATIN: nigdy więcej malowania!
» NOWOŚĆ: 10 atrakcyjnych kolorów w standardzie do wyboru
» Pięć eleganckich modeli Line, Trend i Style
NOWOŚĆ: Flair i Micro
» Łożyskowany zespół jezdny w standardzie
» Najwyższy stopień bezpieczeństwa dzieci, dzięki obudowanym szynom, rolkom jezdnym i sprężynom
» Szerokość bramy pod wymiar, co do 1mm
» Tylko w Normstahl Entrematic: 10 lata gwarancji na bramę
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* Szczegóły w warunkach gwarancji dostępnych na życzenie

Przegląd kolorów i modeli

SATIN Flair szary antracyt
(zbliżony do RAL 7016)

SATIN Flair szary sygnalizacyjny (zbliżony do RAL 7004)

SATIN Line biały komunikacyjny (zbliżony do RAL 9016)

SATIN Micro białe aluminium
(zbliżony do RAL 9006)

SATIN Line szare aluminium, zbliżony do RAL 9007

SATIN Style szary metalik
(zbliżony do DB 703)

SATIN Micro jasnoszary
(zbliżony do RAL 7035)

Dokonaj wyboru!
Bramy segmentowe górne SATIN
dostępne są w 7 modnych kolorach
i 3 dekorach - obecnie bez żadnych
dodatkowych dopłat.

SATIN Style
złoty dąb 060

Unsere Modelle im Überblick:

SATIN Trend
mahoń 080

SATIN Trend
ciemny dąb 070
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NOWOŚĆ!

42 M M
Najlepsza izolacyjność
Grubość paneli bramy garażowej SATIN
wynosi 42 mm. To gwarantuje nie tylko
najwyższą stabililność, ale również
doskonałą izolacyjność (współczynnik U)
równy 1,00 W/m2K (dla bram o powierzchni 10 m2).
Line

Trend

Flair

Micro

Style

