Easy Door - bramy na długi czas
minimalna
wysokość nadproża

minimalna
wysokość nadproża

100 mm

200 mm

z siłownikiem
- 130 mm

Sprężyny skrętne montowane
na końcu prowadnic poziomych.
Brama z podwójnymi prowadnicami
poziomymi.

z siłownikiem
- 230 mm

Sprężyny skrętne montowane
z przodu przy nadprożu.
Brama z podwójnymi prowadnicami
poziomymi.

minimalna
wysokość nadproża
350 mm
z siłownikiem
- 380 mm

Sprężyny skrętne montowane
z przodu, przy nadprożu.
Brama z pojedynczymi prowadnicami
poziomymi.
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A jaki jest Twój ideał?
Bramy rezydencjalne Easy Line to przede wszystkim komfort
użytkowania każdego dnia. Dzięki idealnie dopracowanym
elementom prowadnic, perfekcyjnie przylegającym
uszczelkom oraz wysokiej jakości łożyskowanym rolkom,
brama otwiera się i zamyka cicho i płynnie.

Mając na uwadze jak ważne dla Państwa jest
bezpieczeństwo własne i bliskich, stworzyliśmy
szereg zabezpieczeń, które zapobiegają
niepożądanym sytuacjom, chronią użytkowników
i osoby przebywające w pobliżu oraz używane
przez nich urządzenia przed uszkodzeniem.
Wszystkie te elementy zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Z przetłoczeniem

Horizontal

Kaseton

... gdy liczy się
minimalizm

... subtelnie i ze smakiem

... odkryj swój horyzont

... z klasyką
w nowoczesność

Dzięki swojej prostocie
ten rodzaj panela idealnie komponuje się
z każdym budynkiem,
znajdując szerokie
uznanie, zwłaszcza
w nowoczesnym
budownictwie.

Takie przetłoczenie panela nadaje bramie
elegancki wygląd,
podkreślając tym samym jej walory estetyczne. Brama staje się
wówczas kropką nad „i”
projektu, idealnie uzupełniając całokształt budynku.

Tak wykończona powierzchnia paneli doda
Twojemu garażowi ponadczasowego charakteru, a zawsze modny
wąski układ przetłoczeń
doskonale będzie się
p r e ze n t o w a ł m i m o
zmieniających się
trendów.

Wzór dedykowany
tym, którzy cenią
sobie urok domów
za p ro j e k t o wa nyc h
w rustykalnym bądź
tradycyjnym stylu. Tak
wykończona brama
garażowa to gwarancja klasycznej, stale
reprezentacyjnej konstrukcji.

kolorystyka paneli

Bramy segmentowe Easy Door zawdzięczają
niezawodność wieloletniemu doświadczeniu firmy,
wspieranemu ciągłym rozwojem i pracy nad
ulepszaniem swoich produktów. Wszystkie wysiłki
koncentrujemy na tym, aby użytkowanie naszych
bram było dla Państwa komfortowe, bezproblemowe i spełniało Państwa oczekiwania przez
długie lata. Ciągła kontrola jakości oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań sprawia, że bramy
segmentowe Easy Door darzy zaufaniem tak duża
i stale rosnąca, liczba użytkowników.

W naszej ofercie posiadamy panele drewnopodobne, występujące w sześciu
kolorach: orzech, mahoń, dąb rustykalny, złoty dąb, dąb naturalny oraz
winchester. Dostępne są także panele w kolorach standardowych: białym
(RAL 9010), brązowym (RAL 8014) oraz antracytowym (RAL 7016
w strukturze Satin Grey). Istnieje również możliwość pomalowania paneli
metodą natryskową na dowolny kolor z palety RAL.
Powierzchnia paneli wykończona jest w trzech rodzajach
struktur: smooth, woodgrain
oraz microrib i jest uzależniona od kolorystyki paneli.
Wewnętrzna strona paneli
wykończona jest strukturą
stucco.
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nawet do

dla wymagających
Dla tych, którzy poszukują niestandardowych i nietypowych rozwiązań posiadamy szeroki wachlarz
możliwości, które sprawią, że brama będzie spełniać nawet najbardziej wyszukane wymagania. Dodatkowo
malowanie proszkowe podzespołów stalowych, ocynkowanych na kolor czarny satynowy.

Tel. 17 861 25 25

system

Dodatkowe wyposażenie, takie jak automatyka FAAC,
klawiatura kodowa czy dodatkowe drzwi (side doors)
sprawiają, że korzystanie z bramy jeszcze nigdy nie było tak
przyjemne!

Gładki

bram rezydencjalnych

rodzaje paneli

