Kup NOWOŚĆ - zestaw COMUNELLO
do bram skrzydłowych lub przesuwnych,
a dostaniesz PREZENT!
ABACUS + kamizelka ocieplana zapinana na zamek (rozmiar L)

Wszystkie produkty z lini ABACUS posiadają jednoczęściową aluminiową obudowę części
mechanicznych, która gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Produkty te
są zaprojektowane tak, aby działały zgodnie z najwyższymi standardami we wszystkich
warunkach pogodowych. Gwarantują najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność. Przekładnia wewnętrzna wykonana jest z innowacyjnych materiałów zapewniających cichą
pracę. Dodatkowym atutem jest prosta instalacja i konserwacja.
ABACUS 220 24V

ABACUS 300 24V

ABACUS 500 24V

Skład zestawu: dwa siłowniki elektromechaniczne ABACUS, sterownik QUAD 24V
2M z wbudowanym radiem, dwa piloty, fotokomórki DART SLIM FIX, lampa SWIFT-Y,
akcesoria montażowe.

FORT + sportowa bluza rozpinana (rozmiary M, L, XL do wyboru)

Siłowniki z serii FORT dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych i inteligentnych rozwiązań
znajdą zastosowanie zarówno w instalacjach rezydencyjnych jak i przemysłowych.
Zintegrowana jednostka sterująca oferuje szeroką gamę funkcji, w tym fazy zwalniania
i programowanie czasu pracy.
FORT 600 24V KIT

FORT 700 230V KIT

Skład zestawu: siłownik elektromechaniczny FORT z wbudowanym sterownikiem
i radiem, dwa piloty, fotokomórki DART SLIM FIX, akcesoria montażowe.

RAM + profesjonalny pas narzędziowy

RAM to linia symetrycznych teleskopowych siłowników do bram uchylnych o skrzydłach
o długości do 5m. Prosta i szybka w obsłudze dźwignia odblokowania awaryjnego umożliwia manualne otwarcie bramy przy braku zasilania, a zastosowanie czołowego wysuwu wrzeciona sprawia, ze są one bardzo łatwe w instalacji. Siłowniki RAM wykonane są
z wysokiej jakości materiałów dzięki czemu są odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne.
RAM 300 230V KIT

RAM300 24V KIT

RAM 500 230V KIT

RAM 500 24V KIT

Skład zestawu: dwa siłowniki elektromechaniczne RAM, sterownik QUAD 24V 2M
z wbudowanym radiem, dwa piloty, fotokomórki DART SLIM FIX, akcesoria montażowe.

VICTOR KIT + czapka z daszkiem

Zestaw 5 różnokolorowych (zielony, niebieski, żółty, czerwony, szary) eleganckich,
nowoczesnych 2 kanałowych pilotów z kodem dynamicznym zmiennym.
VICTOR KIT

Gratisy czekają do 31.12.2018 lub
do wyczerpania ich zapasów
magazynowych.

MIWI URMET Sp. z o. o.

Na zestawy Comunello obowiązują rabaty udzielane firmom handlowym
i instalatorskim zgodne z indywidualnymi ustaleniami.
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