CARTECK
GARAGEDEUREN
Meer Design, Veiligheid en Service

949 €

*

vanaf

Gratis accessoires
naar keuze ter
waarde tot 81 €

WWW.TECKENTRUP.NL

Afbeelding
Designpakket: IceCrystal (TT 9007),
vlak paneel, glad oppervlak

BASISPAKKET:

DESIGNPAKKET:

DESIGN

DESIGN

Kies uw eigen Design uit onderstaande kleuren
en structuren:

Kies voor een modern, vlak paneel met glad oppervlak –
ook in IceCrystal en Wrinkle Antraciet verkrijgbaar:

Actieprijs

Verkeerswit AntracietSepiabruin Woodgrain
(gelijkend op grijs
(gelijkend op structuur
RAL 9016)
(gelijkend op RAL 8014)
RAL 7016)

Optiek
Middengroef

Houtdecor
Golden Oak
MC*

IceCrystal
(TT 9007)

Wrinkle
Antraciet
(TT 7016)

Optiek
Structuur
vlak paneel glad
oppervlak

+ 99 €*

* Golden Oak MC uitsluitend met glad oppervlak

NU TOESLAAN! KIES EEN GRATIS ACCESSOIRES:
U bespaart

76 €

*

2-kanalenhandzender

Extra 2-kanalen-handzender„Pearl Twin“
om de garagedeur te
openen.

U bespaart

50 €

*

Wallstation

Opbouw Wallstation- wand
binnen drukknop om de
verlichting en de deurbesturing,
blokkerfunctie.

U bespaart

81 €

*

Veiligheidsdoorrijdfotocel

Nog meer veiligheid met
de CarTeck doorrijdveiligheidsfotocel met
directe stop automatiek.

U bespaart

79 €*
Alarm-Buzzer

De Alarm-buzzer met
hoog akoestisch signaal
voor extra inbraakbeveiliging

ABSOLUUT DE JUISTE
BESLISSING, VOOR ZOWEL
NIEUWBOUW ALS RENOVATIE
Wie nieuw bouwt of moderniseert, investeert in de toekomst en weet: Dat maar één oplossing, zich de komende
jaren onder de streep loont. Garagedeuren van Teckentrup
staan niet alleen voor de hoogste betrouwbaarheid, maar
ook hypermoderne techniek, Design, Veiligheid en een
voortreffelijke service. Dankzij veel technische pluspunten
moderne veiligheidsuitrusting en toekomst georiënteerde
energieconcepten (bijv. LED verlichting, moderne aandrijvingen) bent u altijd bij de tijd en klaar voor de toekomst.

UW GARAGEDEUR WORDT SMART
Of u nu met Smart Home wilt starten of uw garagedeur in een bestaande Smart Home omgeving wilt
integreren, wij bieden een éénvoudig toekomstbestendige investering. Wij hebben een éénvoudig en flexible
concept ontwikkeld, dat als modulaire oplossing met de
gangbare Smart Home systemen compatibel is en zich
makkelijk laat integreren. Smart Home hoe het
bedoeld is: Eénvoudig. Intelligent. Flexibel.

Voordelen van dit systeem:
Eénvoudige installatie
Makkelijk uit te breiden
Rondom goed beveiligd
Comfortabele bediening
via Smartphone
 Betsuren van uw Smart
Home-Oplossingen via
één platvorm





CARTECK GARAGEDEUREN:
VEILIGHEID EN COMFORT

1
2

Vingerknelbeveiliging
Voor veilig bedieningscomfort

Inbraakwering
TÜV-gecertificeerd, bemoeilijkt
het opheffen van de garagedeur

3
4

DIN Norm
Voor een veilige inbouw en
mechaniek

10 Jaar Garantie*
Voor een soepele werking

5
6

Nieuwe Aandrijving
Voor nog meer bedieningscomfort
en veiligheid

LED-verlichting
Voor perfect licht in de garage

Actuele garantiebepalingen: https://www.teckentrup.nl/downloads

*

INCLUSIEF CARTECK

500 :

De intelligente garagedeuraandrijving is met een gering
stroomverbruik in standby-modus enorm energiebesparend
– veilig en efficiënt openen en sluiten:
Pearl Twin
2-kanalen-handzender







Openingssnelheid max. 180 mm/Sec.
Maximale trek- en drukkracht 500 N
Met voorgeprogrameerde 2-kanalen-handzender
Basis-aandrijvingsverlichting met 3 LED-Lampen
Aansluitmogelijkheden om uit te breiden

Basispakket:

TECKENTRUP I HOME

Isolering
40 mm dikke stalen panelen

UW CARTECK
ACTIE PAKKET

Middengroef, eindlaag, woodgrain
Deurblad binnen (gelijkend op RAL 9002), stucco
Kleuren buitenzijde
Verkeerswit (gelijkend op RAL 9016)
Antraciet grijs (gelijkend op RAL 7016)
Sepiabruin (gelijkend op RAL 8014)
Oppervlak
Middengroef, eindlaag, glad
Deurblad binnen (gelijkend op RAL 9002), stucco
Kleuren buitenzijde
Houtdecor Golden Oak MC
Kozijn en lateiafdichting

949 €

in kleur van de deur

*

Aandrijving

vanaf

CARTECK

500

incl. 2-kanalen-handzender Pearl Twin"
"

Gratis accessoires
naar keuze ter
waarde tot 81 €

Afmetingen (Breedte x Hoogte)
2375 x 2000 mm
2375 x 2125 mm
2500 x 2000 mm
2500 x 2125 mm
Actieprijs 949 €*
Gratis accessoires*

+

Afbeelding:
Basispakket: Verkeerswit (gelijkend op RAL 9016),
Middengroef, woodgrain

2-kanalen hanzender Pearl Twin" U bespaart 76 €!
"
Wand binnenknop
U bespaart 50 €!
Alarm-Buzzer

U bespaart 79 €!

Veiligheids fotocel

U bespaart 81 €!

Extra pakket:
+

Designpakket

Actieprijs

+ 99 €*

Deurblad vlakpaneel, structuur vlak glad,
extra met kleur IceCrystal (TT 9007) en
Wrinkle Antraciet (TT 7016)

WWW.TECKENTRUP.NL

Wij adviseren u graag:

Technische wijzigingen voorbehouden. De getoonde kleuren en oppervlakken zijn niet bindend. De product illustraties in deze brochure dienen als voorbeeld.
Zij komen dus niet noodzakelijkerwijs overeen met het standaardassortiment wat betreft de uitrusting.
* Geadviseerde verkoopprijs incl. 21 % BTW voor het basispakket: verkrijgbaar in 4 basismaten; standaard: 2-kanalen handzender inbegrepen; 1x gratis accessoire naar keuze per actiedeur inbegrepen; middengroef,woodgrain: RAL 9016, 7016, 8014; middengroef, glad: Golden Oak MC; exclusief maatwerk, montage, demontage en afvoer. Geldig van 01-04 - 31-12-2019 bij alle deelnemende dealers in Nederland of België.

Oppervlak

