
Prezentované produkty a barvy se mohou mírně lišit od hotového výrobku.
Tato brožura má reklamní charakter a nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník.

Pohony  (volitelně)Somfy

Pohony  (volitelně)Sommer

Master Pro Bitech
Sada fotobuněk 

(vysílač + přijímač)
1841233

Somfy Keygo 4 RTS
4-kanálový dálkový ovladač

1841118

Bezdrátová
kódová klávesnice

2-kanálová RTS
1841030

RTS přijímač
se stykem "DRY Contact"

Sada fotobuněk
(vysílač + přijímač)

1841102

Řídicí jednotka TaHoma Switch
1870594

Baterie Somfy
Nouzové napájení brány

od 5 do 10 pracovních cyklů
9001001

Kovová klávesnice
kódová io
1841207

Přijímač pro ovládání pohonu
1841229

Fotobuňka
s nastavením úhlu
(vysílač + přijímač)

7029V000

Dálkový ovládáč PEARL
4-kanálový
4018V000

Internetová brána
PL-iSG02W

Magnetický senzor
PL-iSG-TWS-101

Rádiový skener
otisků prstů

"ENTRAsys+"
S11186-00001

Rádiová klávesnice
"ENTRAcode+"
S11188-00001

Ovládací tlačítko
Wallstation

S10834-00001

Lišta LED LUMI+
dodatečné osvětlení

7041V000
GARÁŽOVÁ VRATA
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Pohon SOMMER Pohon SOMFY

Pohon SOMFY je k dispozici ve dvou verzích Dexxo OPTIMO 

800N RTS a Dexxo PRO 1000 RTS určené pro brány

o ploše 15m2. Zařízení má schopnost detekce překážky

a zpomalení při otevírání a zavírání. Je zde možnost dovybavení 

pohonu dalším příslušenstvím, jako je napájecí záložní baterie, 

fotobuňky nebo více dálkových ovladačů.

Univerzální pohon pro sekční vrata SOMMER je k dispozici

ve dvou variantách: A550 L a A 800 XL s vestavěným

LED osvětlením a dvěma dálkovými ovladači. Má také možnost 

záložního zdroje napájení, který zajišťuje provoz v případě 

výpadku proudu. Standardně vybaveno v motor s blokádou, 

který odolává v případě pokusu o vloupání.

Technické parametry

A 550 L A 800 XL Dexxo PRO Dexxo PROTyp

550 N 800 N 800 N 1000 NMax. tažná síla

Napájení pohonu

200mm/s 180mm/s 140mm/s 180mm/sMax. rychlost

20 20 32 32Max. množství zařizení k dálkovému ovládání

2 2 2 2Množství dálkových ovládačů v sadě

- - - -Ovládání smartfonem

230 V 230 V 230 V 230 V

Dexxo Smart io

1000 N

100mm/s

38

2

230 V

Dexxo Smart io

800 N

140mm/s

38

2

230 V

LED LED žárovka 21 W žárovka 21 WVestavené osvětlení žárovka 21 Wžárovka 21 W

Široká škála barev

Díky analýze požadavků našich zákazníků, kteří očekávají odolný, estetický a originální design, nabízíme barvy bran v souladu

se současnými trendy architektury. Brány lakujeme ve 200 barvách palety RAL, zároveň nabízíme několik desítek dýh, které jistě 

umožní sladit garážová vrata s dalšími prvky dokončení objektu - včetně oken, dveří a rolet.

*Barvy jsou dostupné s doplatkem

Standardní barvy

bílá RAL 7024* antracit  

RAL 7016

plight*

(woodec oak)

zlatý dubwinchester* ořech mahagon* bahenní dub*
Širší škála barev

dostupná na vyžádání.

Záruka kvality 

Garážová vrata je jedním z nejdůležitějších dokončovacích prvků. Měla by být pevná, bezpečná a sladěná s architekturou stavby.

Konstrukční výztuha zajišťuje stabilitu, kryt tažných pružin zajišťuje bezpečnost použití, těsnění po obvodu brány - izolaci. To jsou 

jen některé z vlastností PAGEN Genius - garážových vrat se zárukou kvality.

Prodlužovací pružiny jsou vybaveny speciálními, estetickými kryty, 

které zajištují bezpečné používání.

Kryt pro tažné pružiny

Použití dvojitých válečků zesiluje přítlak panelů na těsnění. Díky nim 

získáme i lepší manipulaci s bránou a pohon pracuje s nižší zátěží.

Dvojité rolky 

Správně přizpůsobená sada těsnění je vedená po celém obvodu 

brány. Horní těsnění, tepelné těsnění boční, těsnění mezi panely

a přizpůsobené k panelům spodní těsnění, zaručuje vysokou těsnost 

výrobků.

Těsnění

Sekční vrata PAGEN jsou vyrobena z vysoce kvalitních panelů tloušťky 

40 mm nebo 60 mm vyplněné polyuretanovou pěnou.

Panel 40 mm nebo 60 mm 

Použití této nákladky chrání kování brány proti korozi.

Nákladka proti korozi

Díky použití výztuže je celá konstrukce stabilní, a montáž brány

je jednodušší a rychlejší.

Zpevnění

CE
TERMOIZOLACE

Součinitel prostupu tepla 0,55W/m2K

BEZPEČÍ

Potvrzením nejvyšších bezpečnostních standardů

je prohlášení o vlastnostech, značka CE

Up 

0,55
W/mK

ZÁRUKA   

L E T

Sekční vrata GENIUS

800 1000 800 1000

G
E
N
IU
S

BEZPEČÍ
    a funkčnost G

E
N
IU
S

BEZPEČÍ
    a funkčnost 


