
Un aspecte clàssic 
amb l'acanalat estret
En configuració clàssica

Les nostres portes acanalades es reconeixen per la seva modulació
absolutament uniforme. Perquè la modulació de l'acanalat s'adapta 
exactament als diferents alts de porta. Les portes acanalades estan 
disponibles en plafó senzill, així com en plafó sandvitx per a una 
elevada estabilitat i aïllament tèrmic.
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Portes d'acer de panell senzill i panell
sandvitx

LTE 40

LPU 40
Acanalat S

Un exemple d'harmonia de
colors ben aconseguida.

LTE 40
amb acanalat S
panell senzill

LPU 40
amb acanalat S
panell sandvitx
Fulla de 42 mm

Superfícies i mides de porta
(amplades i alçades màx. en mm)

Woodgrain
Amplada 5000
Alçada    3000

Woodgrain
Amplada 5500
Alçada    3000

Exacta modulació uniforme de l'acanalat a la porta del 
garatge i la porta peatonal.* Modulació de l'acanalat des 
de 117 fins a 141 mm, depenent de l'alt de porta.

Aquestes portes també les subministrem amb el 
mateix disseny, fins i tot quan es tracta de grans 
portes per a naus de fins i tot 7 m d'ample i 5 m d'alt.

* Per a alts de porta en mida tabulada

42 mm
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L'actual acanalat mitjà
Molt vistós i modern

Aquest modern aspecte acanalat es caracteritza per la seva 
divisió absolutament uniforme. En combinació amb la porta 
d'entrada TopPrestige Model 689 AF dóna un toc especial que 
atreu les mirades.

Línies clares a la porta del garatge i a la d'entrada, a 
joc amb l'arquitectura
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Portes d'acer de panell senzill i panell sandvitx

LTE 40

EPU 40 / LPU 40
Acanalat M

42 mm

42 mm

42 mm

LTE 40
amb acanalat M
panell senzill

EPU 40
amb acanalat M
panell sandvitx
Fulla de 42/20 mm

LPU 40
camb acanalat M
panell sandvitx
Fulla de 42 mm

Superfícies i mides de porta
(amplades i alçades màx. en mm)

Woodgrain
Amplada 3000
Alto    3000

Woodgrain
Amplada 5000
Alçada     3000

Woodgrain
Amplada 5500
Alçada     3000

Silkgrain
Amplada 5000
Alçada     3000

Silkgrain
Amplada 5000
Alçada     3000

Decograin
Amplada 5000
Alçada     3000

Decograin
Amplada 5500
Alçada     3000

Exacta modulació uniforme de l'acanalat a la porta del garatge i 
a la porta peatonal.* Modulació de l'acanalat des de 234 fins a 
281 mm, depenent de l'alt de porta.

* Per a alts de porta en mida tabulada

Els acabats d'alta qualitat es poden 
netejar molt fàcilment. Aigua a
raig, i tot està una altra vegada net.

Ara també li subministrem la superfície 
Decograin en elegant Mahagoni. // NOU
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L'elegant acanalat gran
Línies clares, segons la tendència actual

Aquesta porta de garatge de grans superfícies amb modulació de plafons 
exactament uniforme és l'expressió de la moderna arquitectura 
domèstica en la seva tendència actual. Es presenta de forma 
especialment convenient en alegres colors clars, com a porta automàtica.

Sortir del trànsit per entrar directament al garatge.
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Portes d'acer de panell sanvitx

EPU 40

LPU 40
Acanalat L

La porta esdevé encara més
atractiva amb la sedosa 
superfície

EPU 40
amb acanalat L
panell sandvitx
Fulla de 42/20 mm

LPU 40
amb acanalat L
panell sandvitx
Fulla de 42 mm

Superfícies i mides de porta
(amplades i alçades màx. en mm)

Silkgrain
Amplada 5000
Alçada    3000

Woodgrain
Amplada 5500
Alçada    3000

Exacta modulació uniforme de l'acanalat a la 
porta del garatge i la porta per als vianants.*

Línies i colors clars per a un millor 
aspecte, i més comoditat amb la nostra 
porta automàtica.

* Per a alts de porta en mida tabulada

42 mm

42 mm

42 mm

Silkgrain
Amplada 5000
Alçada    3000
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