Keď vám slnko svieti do očí...

Brány
Jednoduchosť a komfort
v jednom

Typy brán

Rolovacie brány ALUTOR sú klasickým
riešením pre garážový otvor. Predpríprava
pre montáž, ako aj montáž je veľmi
jednoduchá. Ochranný box chráni lamely aj
motor pred znečistením. Ponúkame širokú
škálu farieb a ovládanie podľa vlastného
výberu: miestne, diaľkové a núdzové
v prípade výpadku elektrickej energie.

Rolovacie garážové brány sú výnimočné svojou spoľahlivosťou,
funkčnosťou a dizajnom pri plnom zachovaní bezpečnosti,
komfortu a štýlu. Motorom poháňanú bránu môžete ovládať
miestnym alebo diaľkovým ovládaním.
Neoddeliteľnou súčasťou motora je aj núdzové ovládanie
pre prípad výpadku elektrickej energie. Popri výslednej
robustnosti a spoľahlivosti umožňujú maximálne využitie
priestoru bez nároku na väčšie stavebné úpravy. Sú vybavené
bezpečnostnými prvkami podľa predpisov Európskych noriem.

Rolovacia brána bez boxu ALUTOR K je
ekonomickou verziou rolovacej brány,
upúta vás svojou veľmi výhodnou cenou.
Jednoduché riešenie pre uchytenie
hriadeľa a absencia ochranného boxu
výrazne zníži cenu bránového systému.
Ideálne riešenie pre malé garážové brány.
Výbava, ovládanie a možnosti farebného
prevedenia sú identické.

Typy a farby lamiel

Možnosti ovládania, bezpečnostné prvky

Typy lamiel

Možnosti ovládania
M 551*

CONNEXOON ACCESS

Valcovaný AL profil s PU penou.
Hrúbka steny: 0,43 mm.
Krycia výška: 55 mm.
Hmotnosť: 5,0 kg/m2.
*len ALUTOR K

Miestne ovládanie
SMOOVE

Jednoduché ovládanie cez
internet, využívanie funkcie
geolokácie.

Impulzný spínač z interiéru.

T 77

Valcovaný AL profil s PU penou.
Hrúbka steny: 0,49 mm.
Krycia výška: 77 mm.
Hmotnosť: 5,0 kg/m2.

Ovládanie mobilom

Kľúčový spínač

Diaľkové ovládanie

Kódová klávesnica

Bezdrôtové ovládanie

Navíjacia pružina

Pomocou mobilnej aplikácie
ovládanie je maximálne pohodlné a praktické.

Impulzný spínač z exteriéru.

SFP-S

Pretlačovaný AL profil s okienkami.
Hrúbka steny: 1,2 mm.
Krycia výška: 77 mm.
Hmotnosť: 7,5 kg/m2.

Ovládanie z exteriéru.

4-kanálový vysielač.

SL 77*

Pretlačovaný AL profil.
Hrúbka steny: 1,0 mm.
Krycia výška: 77 mm.
Hmotnosť: 8,5 kg/m2.
*len ALUTOR

2-kanálový vysielač nástenný.

Manuálne ovládanie pomocou madla.
Zabezpečenie pomocou zámku FAB.

Farby lamiel
Biela - RAL 9003
WHITE

Krémová – RAL 9001
CREMEWEISS

Šedý hliník - RAL 9007
GRAUALUMINIUM

Svetlo sivá - RAL 7038
ACHATGRAU

Slonová kosť – RAL 1015
HELLELFENBEIN

Zlatý dub – Imit. dreva
GOLDEN OAK

Svetlo hnedá – RAL 8025
SAMTBRAUN

Purpurová – RAL 3004
PURPURROT

Tmavý dub – Imit. dreva
TEAK

Svetlo béžová – RAL 1013
HELLBEIGE

Machovo zelená – RAL6005
MOOSGRÜN

Antracit sivá - RAL 7016
ANTRAZITGRAU

Strieborná - RAL 9006
WIESSALUMINIUM

Tmavo hnedá – RAL 8019
JAMAICABRAUN

Bezpečnostné prvky

Farby konštrukcie
Prevedenie RAL

Konštrukciu tvoria: vodiaca lišta, bočné čelo a záverečná lišta.
Ponúkame široký výber zo škály RAL, cca. 2500 farebných odtieňov.

Padacia brzda

Fotobunka

Zabraňuje voľnému pádu panciera. Používa Bezpečnostný prvok zabraňuje pritlačenie
sa v prípade poškodenia motora počas pre- v prípade prekážky.
vádzky.

Maják

Svetelná signalizácia.

Naše ďalšie výrobky, služby a kontakt
Ďalšie výrobky

Služby
Odborne vám poradíme...
Obávate sa, či ste našli správne technické riešenie? My Vám to uľahčíme. Prostredníctvom online chatu počas pracovnej
doby Vám poskytneme technické poradenstvo. Pýtajte sa a my Vám poradíme nezáväzne a zadarmo.

Radi vám to naceníme...
Opúšťa Vás trpezlivosť, cenové ponuky sú ešte stále v nedohľadne? U nás je to veľmi jednoduché. Stačí, ak vyplníte náš
krátky formulár pre žiadosť o cenovú kalkuláciu a my Vám ju zašleme e-mailom do 24 hodín grátis.

Za krátko to vyrobíme...
Termín dodávky prispôsobíme Vašim požiadavkám. Možné je aj expresné dodanie tovaru mimo štandardnej dodacej
lehoty. Naše skladové zásoby a vlastná výrobná technológia zaručujú, že Vašu objednávku vybavíme rýchlo a kvalitne.

Spoľahlivo montujeme...
Zamestnávame profesionálnych montážnikov, ktorých pravidelne školíme pre naše výrobky. Dlhoročná prax a odbornosť
montážnych skupín môžu garantovať kvalitne prevedenú montáž. Spoľahnite sa!

5 rokov vám zaručíme...
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Naši renomovaní zahraniční dodávatelia sú zárukou kvality našich výrobkov. Všetky komponenty prechádzajú prísnou
kontrolou kvality u našich dodávateľov. Pre motory a príslušenstvo Vám ponúkame 5-ročnú záruku SOMFY GARANTIE.

Pokazené opravíme...

Kontaktujte nás
PLAST-EX, spol. s r.o.
Kostolná 31, 900 24 Veľký Biel
00421 2 4591 6002
info@plast-ex.sk
www. plast-ex.sk

Priestor pre partnera
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Základom rýchleho a kvalitného servisného zásahu sú dostatočne vybavené skladové zásoby a vyhradená skupina
odborníkov pre servis. Naše služby nekončia predajom. Zmluvným partnerom ponúkame 24-hodinový servis.

