špičková kvalita
v úsporném řešení
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sekční
vrata Easy

Vrata TRIDO Easy jsou nový typ garážových vrat
v úsporném řešení, při zachování špičkové kvality,
bezpečnosti a komfortu – tedy vrata pro každého.

TYPY SEKCÍ

Kvalitně zpracované panely vratového křídla o tloušťce 40 mm
jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a vyplněny
tepelně izolační PUR pěnou. Vrata Easy se vyrábí do šířky
3 000 mm a výšky 2 300 mm. Vrata je možné objednávat
v základních barvách bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014),
stříbrná (RAL 9006), šedá (RAL 9007) a antracit (RAL 7016)
nebo za příplatek v nejžádanějším designu s imitacemi dřeva
- zlatý dub, ořech, mahagon, s prolisem lamel - Mistral W6
(woodgrain) a Industry T6 (stucco), Impozant W2 (woodgrain)
- prolis středové drážky nebo bez prolisu - Brilant W0
(woodgrain). Spoje panelů jsou speciálně tvarovány tak, aby
se zamezilo případnému sevření prstů.
MISTRAL W6
INDUSTRY T6
BRILANT W0
IMPOZANT W2

Mistral W6 RAL 8014

Impozant W2 zlatý dub

Industry T6 RAL 9006

Brilant W0 RAL 9016

– vzor lamela, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 8014, imitace dřeva zlatý dub, ořech, mahagon
– vzor lamela, povrch stucco, barva RAL (9016), 9006, 9007, 7016
– bez prolisu, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
– vzor s širokou drážkou, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 7016, imitace dřeva zlatý dub

Pohon Baseline+ v ceně vrat !

Komfort ovládání
Vrata TRIDO Easy jsou dodávána včetně kvalitního pohonu
Baseline+ a dvoukanálového dálkového ovladače, který
umožní ovládat další zařízení, jako vjezdovou bránu, další
vrata atd.
Systému TRIDO Easy postačí výška nadpraží jen 80 mm.

V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.
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Garážová vrata TRIDO Easy

Vrata TRIDO - dokonalost složená z detailů
Tažná pružina

Boční stavitelný pant

vyvažuje hmotnost
vrat

s ložiskovým
kolečkem
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Podlahové těsnění

dokonale utěsní
vrata

vysoká životnost
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Více o garážových vratech naleznete na: http://www.trido.cz/garazova-vrata/

Cenová bomba za špičkovou kvalitu!

