
En 15 colors semiestàndard al mateix preu
i de sèrie en l'econòmic blanc trànsit.

Estàndard en blanc trànsit
Les portes d'acer de plafó senzill i plafó sandvitx se
subministren de forma estàndard en blanc trànsit.

Portes d'acer de plafó sandvitx
Les portes i portes per als vianants laterals d'acer
de plafó sandvitx se subministren a més en
15 econòmics colors semiestàndard, el nou color
antracita CH 703 i aproximadament 200 colors
de la carta RAL. Queden exclosos els colors
nacrats, fluorescents i metal·litzats, així com els
colors molt foscos que presenten el perill de formació
d'esquerdes a l'escuma i flexions com a conseqüència
de la radiació solar.

Les portes blanques i les de colors se subministren en general
amb la cara posterior en color blanc grisenc (RAL 9002).

Exclusiu // NOU
Ara també subministrem les portes
seccionals de garatge de plafó
sandvitx en aquest color especial
(CH 703) d'efecte molt elegant, a joc
amb els atractius models de portes
d'entrada de color antracita.
Pregunti sobre aquesta combinació
d'alta qualitat de porta de
garatge i porta d'entrada a joc.

Les il·lustracions dels colors no són vinculants, per motius de
tecnologia d'impressió.

Els cèrcols
La tarja de compensació de la llinda sempre se
subministra a joc amb els plafons de la porta.

Els cèrcols laterals són estàndard en blanc,
amb gofratge textura fusta (1).

Si els cèrcols laterals no fan joc amb l'obra,
recomanem els acabats de cèrcol de subministrament
opcional. També pot fer vostè mateix que faci
joc el cèrcol amb la pintura que s'adjunta (2).

RAL 9016 RAL 7016Gris antracitaBlanc trànsit 

RAL 9006 RAL 6009Verd avetAlumini blanc

RAL 8028 RAL 6005Verde molsaMarró terra

RAL 8003 RAL 5014Blau colomMarró argila

RAL 8001 RAL 5011Blau acerMarró ocre

RAL 7040 RAL 5003Azul safirGris cendra

RAL 7035 RAL 3003Vermell robíGris lluminós

RAL 7030 RAL 1015Vori clarGris pedra

Antracita CH 703


