


Kapujainkról:

Német minőségű Doco vasalatból, alkatrészekből, és olasz minőségű hőszigetelt panelokból összeállított garázskapu, 

kínából származó Milnertor meghajtással.

Vasalatainkból választható a HOME-X oldalhúzó rugós, illetve a HOME-F első torziórugós változat, ritka esetben a 

HOME-R alacsony sínvezetésű vasalatot szoktuk alkalmazni.

Színeinkből standard árban a fehér, aranytölgy, dió, mohazöld, csokibarna faerezet-, illetve az antracit homokszórt 

felületű, szélesbordás kivitelben lehet választani.

Felár ellenében elérhetőek az aranytölgy és dió színek, sima felületű, szélesbordás kivitelben.

Paneleink 40 mm vastag hőszigetelt elemek, 0,5 mm vastag acéllemez fogja körbe, színét pedig UV álló fólia adja.

Meghajtásról a Milnertor kapumozgató gondoskodik, 800 N, illetve 1200 N teljesítménnyel. A motor csomagban 

tartalmaz 2 darab távadót. A motorhoz a kapu magassága alapján tartozik egy 3300 mm, 3600 mm, vagy 4200 mm 

hosszú sín. Egyszerű, de megbízható meghajtás, tudja a belső fali kapcsoló, számkódos beléptető funkciókat, akadály 

esetén pedig teljesen visszanyit.

Kapujaink maximális méretei 5000 mm szélesség és 3000 mm magasság között vannak.

Szállítási határidő: 14 nap.

Meghatározatlan ideig a RAL festett és személybejárati ajtós kapuk gyártására a rendeléseket felfüggesszük.



A standard csomag összetevői: 

Panelcsomag papír vagy fólia csomagolásban,

Vasalat, gumi szigetelések, rugópár,

Csavarcsomag és apró tartozékok,

Egy pár függesztőkapocs (40 cm áthidaló magasságig 

alkalmazható),

Hátsó összekötő,

Elektromos meghajtás, 2 darab távadóval.

További opciók:

Extra távadó (eredetivel megegyező),

Extra szerelővas (magasabb, 40 cm függesztésnél már 

ajánlott)

Extra csavarok a beépítéshez,

Számkódos beléptető,

Belső fali kapcsoló,

Műanyag ablak (fehér illetve fekete színben)

Panoráma szekció,

Vészkioldó.



Színek, felületek

Aranytölgy és dió színeink sima felülettel is elérhetőek, az árajánlatnál viszont ezt külön kérjük jelezni!

fehér - faeres aranytölgy - faeres dió - faeres antracit - matt

RAL 6005 mohazöld - faeres RAL 8014 csokibarna - faeres fehér - sima



Vasalat, szemöldök, rugópár Meghajtás

A kapu méretétől, és a rendelkezésre álló helytől függően a 
vasalat lehet torziós, vagy oldalhúzórugos vasalat

A kapu méretétől, és súlyától függően a motor erőssége 
lehet 800N vagy 1200N



Alsó gumitömítés és alumínium Oldalsó végzáró

4 cm vastag gumitömítéssel, amely 1,5 cm képes összenyomódni Oldalsó végzáróink a legtöbb esetben fehér színűek



Csomagolás Zsanér, csavarok

Kapujainkat papírba, illetve műanyag zsugorfóliába csomagoljuk
Zsanérjaink és görgőtartóink fehér színűek, klasszikus egy tengelyes 
görgőkkel, csavarjaink pedig kadmium bevonatú hatlapfejű csavarok



Függesztőkapocs

40 cm áthidaló magasságig alkalmazható, 
párban kapható

40 cm áthidaló magasság fölött ajánlott, magas függesztésekhez, 
3 méteres szálban kapható

Perforált szerelővas



Kiegészítők

Fekete keretes műanyag ablak

Fehér keretes műanyag ablak

Távadó Vészkioldó

Eredetivel megegyező, 3 csatornás 
távadó

Áramszünet esetén mechanikusan 
nyithatóvá teszi a kaput



Kapcsolat

Antal Viktória, Papp Mária - Irodai Ügyintézők

Értékesítési elérhetőség: 00 36 30 812 4223

E-mail: intertor.at@gmail.com

Munkaidő: H – P,  9:00 - 17:00


