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LINEA vízszintesen bordás mintázatú szekcionált garázskapuk

Külsõ- és belsõ oldalon is vízszintesen bordázott hőszigetelt szekcionált kapu.  Kéthéjú acéllemez panelbõl, a Linea törtfehér, 
Linea RAL9006 és Linea C17 barna panelek kívűl-belül stukkó (rücskös) felülettel, 42 mm vastag PU hõszigeteléssel, 
ujjbecsípõdés elleni védelemmel.

LINEA törtfehér LINEA RAL9006 ezüst LINEA C17 barna

garázskapu garázskapu ablakkal garázskapu kisajtóval garázskapu ablakkal és 
kisajtóval

Választható panel lehetőségek

Választható vasalat lehetőségek

MIN 200mm

MIN 300mm

MIN 70mm

QF200 vasalat  
torziós rugós dupla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges 
vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény 
a nyílás fölött 200mm.  A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak 
méretezve.

QF300 vasalat

QF70 vasalat 

Torziós rugós duplasines garázskapu vasalat, rugók a vízszintes vasalat 
végén  helyezkedik el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 70mm + 
motorsín magassága (130mm).  A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra 
vannak méretezve.

Torziós rugós szimpla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges 
vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény 
a nyílás fölött 300mm + motorsín magassága (350mm).  A torziós rugók 
minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.
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NATURA minta nélküli sima felületű szekcionált garázskapuk

NATURA törtfehér NATURA RAL7016 antracitszürke

NATURA aranytölgy fa-dekor NATURA dió fa-dekor 

garázskapu garázskapu ablakkal garázskapu kisajtóval garázskapu ablakkal és 
kisajtóval

Választható panel lehetőségek

Választható vasalat lehetőségek

MIN 200mm

MIN 300mm

MIN 70mm

QF200 vasalat  
torziós rugós dupla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges 
vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény 
a nyílás fölött 200mm.  A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak 
méretezve.

QF300 vasalat

QF70 vasalat 

Torziós rugós duplasines garázskapu vasalat, rugók a vízszintes vasalat 
végén  helyezkedik el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 70mm + 
motorsín magassága (130mm).  A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra 
vannak méretezve.

Torziós rugós szimpla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges 
vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény 
a nyílás fölött 300mm + motorsín magassága (350mm).  A torziós rugók 
minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.

5

Külsõ oldalon minta nélküli sima felületű, belsõ oldalon vízszintesen bordázott hőszigetelt szekcionált kapu.  Kéthéjú acéllemez 
panelbõl, 42 mm vastag PU hõszigeteléssel, ujjbecsípõdés elleni védelemmel.





LUMINA aluminium panoráma ablakos szekcionált garázskapuk

LUMINA törtfehér, vagy egyedi RAL színre festhető aluminium panelek, 42 mm vastag hõszigeteletlen kivitelben, ujjbecsípõdés 
elleni védelemmel.

3m nyílásszélességig akár 
osztás nélkül is.

 közbenső osztással     garázskapu kisajtóval egyedi ablak kitöltésekkel

Választható panoráma panel lehetőségek

Választható vasalat lehetőségek

MIN 200mm

MIN 300mm

MIN 70mm

QF200 vasalat  
torziós rugós dupla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges 
vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény 
a nyílás fölött 200mm.  A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra vannak 
méretezve.

QF300 vasalat

QF70 vasalat 

Torziós rugós duplasines garázskapu vasalat, rugók a vízszintes vasalat 
végén  helyezkedik el. A minimális felső helyigény a nyílás fölött 70mm + 
motorsín magassága (130mm).  A torziós rugók minimum 15.000 nyitásra 
vannak méretezve.

Torziós rugós szimpla sínes garázskapu vasalat, rugók a függőleges 
vasalat tetején a nyílás fölött helyezkednek el. A minimális felső helyigény 
a nyílás fölött 300mm + motorsín magassága (350mm).  A torziós rugók 
minimum 15.000 nyitásra vannak méretezve.
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KLING hőszigetelt lakossági szekcionált garázskapuk

További termékeink:

Hőszigetelt ipari kapuk, igény szerinti kialakítással.

PORTALP automataajtók egyedi méretre gyártva

Az ön viszontaladó partnere:

            www.kling.hu


