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ROMA GARÁZSKAPUK

Tiszta
alumínium
A ROMA garázskapuk magas értékű
alumíniumból készülnek.
Egyes modelleknél a kapupalást
egy tokba tekeredik fel, azaz
a plafonrész szabadon marad.
Így a tetőrészt ki tudja használni létrák,
sílécek vagy más tárgyak tárolására.
Más típusok esetén az alumínium
kapupalást egy nyolcszögletű
hengerelt tengelyre tekeredik fel,
amely egy horganyzott acélkonzolra
van felerősítve.
Görgők biztosítják a kapupalást
kíméletes menetét a vezetősíneken.
A ROMA garázskapuk minden részét
burkolat védi. Nem kell félni attól,
hogy beszorul a kapurendszer,
mint a régi rugós szerkezeteknél.
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ROMA GARÁZSKAPUK

Megtalálja
a helyét
Szűk építészeti adottságok
mellett is maximálisan
kihasználhatja
a rendelkezésre álló helyet!
A ROMA garázskapu
a függőleges síkból nem tér ki,
a teljes áthaladási magasság
és szélesség kihasználható.
Lágy motoros működésének
köszönhetően egyenletesen
és szinte hang nélkül mozog,
ráadásul finoman áll meg.
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NOVOFERM GARÁZSKAPUK

Stabil. Csendes. 
Biztonságos.
A Novoferm szekcionált kapuk stabilak,
csendesek és kiváló a hang- és hőszigetelésük.
Nemesacélból készült keretük mellett az időjárásnak 
különösen ellenálló alsó lezáróprofillal rendelkeznek.
A szekciók és pántok speciális kialakítása kizárja,
hogy bármi becsípődjön a kapulap elemei közé.
Önellenőrző lekapcsolási automatikájuk pedig
azonnal leállítja és kinyitja a kaput,
amint valamilyen akadályba ütközik.
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NOVOFERM GARÁZSKAPUK

Rendíthetetlen 
szolgálat
A Novoferm billenő garázskapuk erős napsütésben,
esőben, szélben vagy hóban is rendíthetetlenül
teljesítik feladatukat. Megbízhatóságukat
kimagasló felületvédelmüknek köszönhetik.
A speciális tervezésű emelőkaros csapágyak
a kapu könnyed nyitását és lecsukását teszik lehetővé,
akár kézzel, vagy elektromos hajtás segítségével.
Kitűnő betörés elleni védelemmel rendelkeznek,
melyet egy masszív reteszelésű, kívülről
elérhetetlen, a szennyeződéseknek
és korróziónak ellenálló zárszerkezet biztosít.
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