
**  podrobnejše informacije o garancijskih pogojih najdete pod www.normstahl.si

AKCIJA

€ 199,-

STRANSKA LAMELNA VRATA
Pri tem sistemu garažnih vrat se lamele pomikajo stransko 
vzdolž stene v garažo. Tako so stranska lamelna vrata praktična 
alternativa za vse, ki hočejo uporabiti garažo vse do stropa. 
Idealno tudi za vsakogar, ki vsakodnevno uporablja vhod 
v garažo tudi za osebni prehod.

 
 
 
 

NORMSTAHL

KROGLJIČNO
ULEŽAJENJE

KROGLJIČNO ULEŽAJENA
KOLESCA
Krogljično uležajena 
kolesca skrbijo za tiho 
in gladko delovanje vrat. 

ZAŠČITA PRED PRIPRTJEM 
PRSTOV
Prehodi med lamelami 
onemogočajo priprtje prstov.

10
LETNA

GARANCIJA

10 LETNA GARANCIJA 
na vse dele vrat in na površino 
vključno z obrabljivimi deli kot so 
kolesca, vzmeti in tečaji **

42 
mm

DEBELA IZOLACIJA
42 mm termično ločene lamele 
zagotavljajo visoko stabilnost 
in toplotno izolacijo.

 
 
 

AVTOMATIČNO ŠE BOLJ AVTOMATIČNO

Odpiranje in zapiranje garažnih vrat in dvoriščnih vrat za vsakokgar! 
Zahvaljajoče ENTREMATIC SMART CONNECT APP bo vaš dom 
če varnejši in inteligentnejši.

Več informacij na: entrematic-smartconnect.com

SMART 
CONNECT

  kompatibilno z vsemi pogoni Normstahl in veliko pogonov 
drugih proizvajalcev

  kompatibilno z APPLE HOMEKIT, AMAZON ALEXA 
in GOOGLE ASSISTANT

  OPCIJA: video nadzor preko IP - kamere
  avtomatično odpiranje preko IFTTT-app povezave

Za varno delovanje ENTREMATIC SMART CONNECT, 
priporočamo uporabe fotocelic. 
Vaš NORMSTAHL - prodajalec vam bo rad pojasnil.

vključno 
s kamero

10
LETNA 

GARANCIJA
KVALITETA ZA DANES IN JUTRI

 n 42 mm debele ISO lamele, k-vrednost 1,00  W/m2K

 n 12 standardnih barv z končno obdelano površino

n  Opcijsko z vrati v vratih, okno in svetlobnimi lamelami

AVTOMATIK PAKET

Močan motor
Energijsko varčen pogon,
z varnostno letvijo,  
daljinsko upravljanje

Varnostna letev + 
fotocelice

INDUSTRIJSKA VRATA
 ZA INDUSTRIJO IN KMETIJSTVO

Rumena  
(podobno RAL 1021)

Modra  
(podobno RAL 5010)

Svetlo siva  
(podobno RAL 9002)

Rdeča  
(podobno RAL 3002)

Zelena  
(podobno RAL 6005)

Antracitno siva 
(podobno RAL 7016)

Bela aluminij  
(podobno RAL 9006)

Siva aluminij  
(podobno RAL 9007

Bela  
(podobno RAL 9010)

Rjava  
(podobno RAL 8017)

Črna  
(podobno RAL 9005)

Grafitno siva  
(podobno RAL 7024)

STANDARDNE BARVE

SERVIS 
IN REZERVNI DELI 

Kvalificirana servisna ekipa 
in preko 1500 različnih rezervnih delov, 
ki so trajno na zalogi garantirajo hitre rešitve 
v celotni Sloveniji 

www.normstahl.si

Gladka površina?
Sedaj brez doplačila!

Vsa stropna sekcijska vrata 
z gladko površino 
so v času trajanja akcije dobavljiva
za enako ceno kot površine
Brilant in Woodgrain!

Veljavnost do 15.12.2020

Moja garažna vrata.

VEČ SVOBODE PRI INVESTICIJI 
V MOJ DOM!

■ Max. širina vrat 6000 mm (enokrilno)
■ Max. širina vrat 12000 mm (dvokrilno)
■ Max. višina 3500 mm

Vključena funkcija osebnega prehoda 
s pogonom Magic 1000


