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Nenáročné
a dostupné řešení

CENTRÁLA VSETÍN,
Zbrojovka obj. 13, 755 01 VSETÍN
tel: 571 477 523, fax: 571 432 723
e-mail: info@kasko-vs.cz

POBOČKA PRAHA, Bystrá 2430/12,
Horní Počernice, 193 00 PRAHA 9
tel.: 281 922 923, fax: 281 922 933
e-mail: praha@kasko-vs.cz

Propojte žaluzie, rolety, markýzy, osvětlení, vytápění, bránu
či garážová vrata do jednoho celku a ovládejte svou digitální
domácnost odkudkoli pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Pohodlný a bezpečný domov pod
kontrolou. Zjednodušte si život.

Rolovací vrata se nejčastěji používají pro uzavření garáží rodinných domů, případně pro předělení prostor. Montáž
je možná z interiéru, exteriéru i do otvoru. Otevírají se kolmo vzhůru a nezabírají žádný prostor před garáží, ani pod
stropem jako sekční vrata. Při výpadku elektrického proudu je vrata možné otevřít nouzovou klikou. Dále mohou být
opatřeny bezpečnostními prvky jako infrazávora nebo dotyková optolišta.
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Typy lamel

Rychlé, pohodlné a bezpečné
otevírání vrat

Hliníková lamela

LA77
BOX I bočnice a plechy boxu hliníkové, hřídel - plovoucí uložení o průměru 70 mm
VODÍCÍ LIŠTY I hliníkové, roz. 90 x 34 mm
LAMELA LA 77 I hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 77 mm

BOX I bočnice a plechy boxu hliníkové, hřídel o průměru 60 mm
VODÍCÍ LIŠTY I hliníkové, roz. 75 x 27 mm
LAMELA LA 55 I hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 55 mm

BOX I bočnice a plechy boxu hliníkové, hřídel o průměru 60 mm
VODÍCÍ LIŠTY I hliníkové, rozměr 66 x 27 mm (max. do velikosti boxu 205),
75 x 27 mm (do velikosti boxu 250)
LAMELA LA 52 I hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 52 mm

Barevná škála

Možnosti ovládání

Základní provedení:
ODSTÍNY BOXU I bílá, tmavě hnědá
ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT I bílá, tmavě hnědá
ODSTÍNY LAMELY I bílá, tmavě hnědá
KONCOVÁ LAMELA I bílá, tmavě hnědá

Příplatkové provedení:
pouze u lamely LA 77 možnost potažení
renolitovou fólií - výběr z imitací dřeva

Hliníková lamela

LA55

Hliníková lamela

LA52

inteligentní sytém ovládání
celého domu

el. ovládání na vypínač nebo dálkové
ovládání s plovoucím kódem

mechanické ovládání

>>


