Kis helyigényű, korlátlan
nyitásszámú, oldalra nyíló
kapu, ami személybejáróként
is tökéletesen funkcionál!

LATERA oldalra nyíló garázskapu

Elegáns, esztétikus megjelenést biztosít házának.
Motorral és kézi működtetéssel egyaránt tökéletesen
működtethető. Kézzel vagy részleges nyitási funkcióval
rendelkező automatikával használva, személybejáró
ajtóként is jól használható. Könnyű működését a csapágyazott dupla vezetőgörgős függesztőkocsiknak köszönheti. Így akár egy gyermek is könnyedén tudja mozgatni.
Jobbos és balos kivitelben, oldalfalra vagy mennyezetre
szerelt motorral is rendelhető. Külső felülete lehet sima,
kazettás, egy vagy több bordás, bármilyen színű vagy
fafóliával borított. Többféle méretű és formájú ablak,
valamint kiegészítők segítségével teheti egyedivé az Ön
KLING oldalra nyíló garázskapuját.

Műszaki adatok:
– Maximális szélességi méret: 5020 mm.
– Maximális magassági méret: 2580 mm.
Beszereléséhez egyenletes és sima padló feltétlenül
szükséges!
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Általános leírás:
– Alul 16 mm magas acélsín vezeti a kaput egyenes
vonalban, míg a réselzárást a két oldalt és fölül található
réselzárógumi, alul pedig a szőrkefe biztosítja.

Panel fajták és tulajdonságok:
– LATERA kapu 42 vagy 40mm vastag CFC mentes
PU hőszigetelésű, ujjbecsípődés ellen védett
hőhídmentes acélpanelből készül.
– CLASSIC panelek esetében 495/615mm valamint az
EVO panelek esetében 500/610 mm szélesek,kívül-belül
tüzihorganyzott acéllemez borítással.

Fóliás panelek
Natura Ral7016
Natura Arbo
carbon metál

aranytölgy

Beépítési méretek és helyigények
Fóliás panelek
Quadra Arbo
aranytölgy
balra nyíló kivitel

jobbra nyíló kivitel

B - nyílás szélessége
H - nyílás magassága
b1 - oldalirányú helyigény a nyitási oldalon
b2 - oldalirányú helyigény a zárási oldalon
h - helyigény az áthidalónál
hM - helyigény az áthidalónál felső motorral
D - helyigény az oldalfalon

B max = 5020mm
H max = 2580mm
b1 min = 150mm
b2 min = 70mm
h = 100mm
hM = 115mm
D = B + 200mm

DM - helyigény az oldalfalon motorral

DM = B + 700mm

Foresta - sötéttölgy Foresta - mahagóni
sötéttölgy

mahagóni
*A fenti panelekről
bővebb információt
a lakossági
prospektusunkban
talál.

Az Ön viszonteladója:

www.kling.hu
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