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Нашият екип ви приветства на сайта ни. С удоволствие представяме на вашето внимание
нашата продуктова гама:

  

Гаражни врати

  

Гаражните врати могат да бъдат ролетни и секционни. Гаражните врати се
изработват по точен размер спрямо вашия гараж. Може да изберете цвета на
гаражната врата, начина на задвижване (ръчно или автоматични), както и да
добавите разнообразни екстри - вграден прозорец, вградена проходна врата,
обезопасителни системи и механизъми. Изработваме и монтираме гаражни врати на
територията на цялата страна.

  

  

  

  

        Ролетни гаражни врати   Секционни гаражни врати   Таванни гаражни врати   
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          Индустриални врати  Индутриалните врати могат да бъдат ролетни и секционни. Индустриалните вратимогат да бъдат ръчни или автоматични. Предлага се и голямо разнообразие отцветове. Индустриалните врати се изработват на точен размер спрямопомещението, където ще се монтират.   

          Ролетни индустриални врати   Секционни индустриални врати                     Охранителни ролетки/ Ролетни врати  Охранителните ролетки са широко разпространени. Те са достъпни, практични иизискват минимална поддръжка. Приложението на охранителните ролетки е многошироко - използват се за витрини, магазини, павилиони, гаражи, входове и многодруги. Охранителните ролетки се изработват с различни видове ламели - плътни,перфорирани, оплетени, термоизолирани. Така могат да задоволят изискванията навсяко помещение/обект.   

аааааааа

  С перфорация аааааааааааааааа Оплетка  

аааааааа

а  Едра перфорация ааааааааааааа С термоламел 77  

аааааааа

  С ламел 105 аааааааааааааааааа С ветроупорен ламел а  

аааааааа  С малък ламел 65 ааа    Дървена дограма  Дървената дограма, която предлагаме е по европейски стандарт и се прави с двоенстъклопакет. Стандартно се изработва от иглолистна дървесина, тъй като тя енай-податлива на обработка, но по се предлага също и в други видове дърво.Дървената дограма се предлага с голям избор на цветови нюански на дървото.Профилът за нея е тройнослепен, което изключва възможността за измятане надървото.   

      Клиентите ни са от цялата страна - Русе, Варна, Петрич, Благоевград, Монтана,Плевен, Пловдив, Смолян, Кюстендил, Гоце Делчев, Асеновград, Чепеларе, София,Бургас, Казанлък, Стара Загора, Кърджали, Свиленград, Поморие, Слънчев Бряг,Лом, Видин, Панагюрище, Перник, Добрич, Батак, Карлово, Велико Търново и др.   
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