
Prezentované produkty a farby sa môžu mierne líšiť od hotového výrobku.
Táto brožúra je reklamného charakteru a nepredstavuje ponuku v zmysle zákona z 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník.

Automatizácia  (voliteľné)Somfy

Automatizácia  (voliteľné)Sommer

Master Pro Bitech
Sada fotobuniek 

(vysielač+ prijímač)
1841233

Somfy Keygo 4 RTS
4-kanálový diaľkový ovládač

1841118

Bezdrôtová kódová klávesnica
2-kanálový RTS

1841030

Prijímač RTS s kontaktom DRY contact
Sada fotobuniek 

(vysielač + prijímač)
1841102

Kontrolná jednotka TaHoma Switch
1870594

Batéria Somfy
núdzové dobíjanie brány

od 5 do 10 pracovných cyklov 
9001001

Oceľová kódova klávesnica io
1841207

Prijímač na ovládanie pohonu
1841229

Fotobunka s nastavením uhla
(vysielač+ prijímač) 

7029V000

Ďiaľkový ovládač PEARL
4-kanálový
4018V000

Internetová brána
PL-iSG02W

Magnetický senzor
PL-iSG-TWS-101

Rádiový skener odtlačku prsta
"ENTRAsys+"
S11186-00001

Rádiová klávesnica
"ENTRAcode+"
S11188-00001

Ovládacie tlačidlo
Wallstation

S10834-00001

Lišta LED LUMI+
dodatočné osvetlenie

7041V000
GARÁŽOVÉ BRÁNY

PAGEN Sp. z o.o.

32-864 Gnojnik 699

+48 14 63 93 134

kontakt@pagen.pl

www.pagen.pl
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Pohon SOMMER Pohon SOMFY

Pohon SOMFY je dostupný v dvoch verziách: Dexxo OPTIMO 

800N RTS a Dexxo PRO 1000 RTS určené pre brány

s rozlohou 15 m². Zariadenie má schopnosť programovania sily 

detekcie prekážky a spomalenia pri otváraní a zatváraní.

Je možnosť dovybavenia pohonu dodatočným príslušenstvom, 

ako je núdzová batéria, fotobunky alebo ďalšie diaľkové 

ovládače.

Univerzálny pohon pre sekčné brány SOMMER je dostupný

v dvoch variantoch: A550 L a A 800 XL so zabudovaným

LED osvetlením a dvoma diaľkovými ovládačmi. Má tiež 

možnosť pripojenia akumulátora zabezpečujúceho kontinuitu 

prevádzky v prípade výpadku prúdu. Štandardne vybavená

v mechanizmus mäkkého zatvárania, ktorý odoláva 

akémukoľvek vlámaniu v prípade pokusu o vlámanie v každej 

pozícii.

Technické parametre

A 550 L A 800 XL Dexxo PRO Dexxo PROTyp

550 N 800 N 800 N 1000 NMax. ťažná sila

Napájanie pohonu

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

20 20 32 32Max. počet zariadení do diaľkového ovládania

2 2 2 2Diaľkové ovládače v štandarde

- - - -Ovládanie smartfónom

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 žiarovka 21 W žiarovka 21 WVstavané osvetlenie žiarovka 21 Wžiarovka 21 W

Široká škála farieb

Analýzujúc požiadavky našich zákazníkov, ktorí očakávajú odolný, estetický a originálny dizajn, ponúkame farby brán v súlade

s trendami súčasnej architektúry. Brány lakujeme v 200 farbách palety RAL, zároveň ponúkame niekoľko desiatok dýh, čo určite 

umožní zladiť garážovú bránu s ďalšími prvkami dokončenie objektu - vrátane okien, dverí a roliet.

*Farby dostupné za príplatok

Standardní barvy

biela RAL 7024* antracit  

RAL 7016

plight*

(woodec oak)

zlatý dubwinchester* orech mahagón* bahenný dub*
Plná ponuka farieb

je dostupná pri požiadavke.

Záruka kvalilty

Garážová brána je jedným z najdôležitejších dokončovacích prvkov. Mala by byť pevná, bezpečná a zladená s architektúrou 

budovy. Konštrukčná výstuž zaisťujúca stabilitu, kryt ťažných pružín zaisťujúci

bezpečnosť používania, tesnenie po obvode brány - to sú len niektoré z vlastností PAGEN Genius - garážovej brány, ktorá je 

ponúkaná so zárukou kvality. 

Predlžovacie pružiny sú vybavené špeciálnymi, estetickými krytmi, 

ktoré zapezpečujú bezpečné poživánie. 

Kryt pre ťažné pružiny 

Použitie dvojitých valcov zosilňuje prítlak panelov na tesnenia. Vďaka 

nim získame aj lepšiu manipuláciu, brána a pohon pracuje s nižšou 

záťažou.

Dvojité rolky  

Zodpovedne zladená sada tesnení je vedená po celom obvode brány. 

Horné tesnenie, bočné tepelné tesnenia, tesnenia medzi panelami

a taktiež zladené do konštrukcie panelu dolné tesnenie zaručuje 

vysokú tesnosť produktu.

Tesnenie 

Sekcionálne brány PAGEN sú vyrobené z kvalitných panelov hrúbky 

40 mm alebo 60 mm, ktorá je  vyplnená polyuretánovou penou.

Panel 40 mm alebo 60 mm 

Použitie plastových krytiek zapezpečuje kovanie brány pred 

koróziou. 

Kryt proti korózii

Vďaka použitiu výstuže je celá konštrukcia stabilná a montáž brány je 

jednoduchšia a rýchlejšia.

Posilnenie

CE
TERMOIZOLÁCIA

Súčiniteľ prestupu tepla na úrovni 0,55 W/m2K 

BEZPEČNOSŤ

Potvrdením najvyšších bezpečnostných štandardov

je vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach, označenie CE

Up 

0,55
W/mK

ZÁRUKA   

ROKOV

Sekcionálna brána GENIUS

800 1000 800 1000
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BEZPEČÍ
    a funkčnost G
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BEZPEČENSTVO
                        a funkčnosť  


