TURNER 200-SERIEN
Pålitlig Turner-kvalitet förmånligt.

OCKSÅ
FÖRMÅNLIG
AUTOMATIK!

TURNER 210
SMAL PANEL

TURNER 230
SPEGELMÖNSTER

TURNER 830E
Garageport
PEILIKUVIO-OVI som är
lätt, bekväm
och säker!

TURNER 200

Turner garageportar är utvecklade för att klara de hårda Nordiska förhållandena. En bra takskjutport
skall fungera i kallt väder och också på regn och storm. Vid tillverkning av Turner takskjutportar uttnytjas den senaste tekniken, och även den minsta detalj som kan förbättra funktion eller underlätta
användning beaktas.

Turner 200-serien on är utvecklade för familjebruk,
där säkerhet och lättanvändbarhet sätts i främsta
rummet. Takskjutportarnas 40 mm tjocka uretanisolerade
lameller är beklädda med galvaniserad stålplåt på både
in- och utsidan. Välj en portmodell som passar just ditt
hem: Turner 210 är i sin tur en modern takskjutport med
horisontellt spårmönster och Turner 230 är en vacker
takskjutport med spegelmönster.
• Storlek av hålmått: 2500 x 2000 mm,
2500 x 2100 mm och 2500 x 2300 mm
• Behov av utrymme uppe 210 mm
• 40 mm tjock port med
uretanisolering
• Lamellernas inre och yttre
yta är stål
• Metalldelar av hållbart,
galvaniserad stål
• Fingerskyddad
• Fjäderbrottsskydd
• Torsionsfjäder
• Standardfärg vit (brun och mörkgrå till extrapris)
• Metallgångjärn
• 1 års garanti

TURNER 210
BRUN

TURNER 210
MÖRKGRÅ

TURNER 230
BRUN

AUTOMATISK PORTÖPPNARE TURNER 600R
Förmånlig standardportöppnare med 600 N-motor.
Avsedd för portar i standardstorlekar. Porten öppnas
och stängs mjukt.
• Kedjedriven
• Hastighet 13 cm/s
• LED-lampa
• Automatisk stängning
(Fotocell för säkerhet måste skaffa separat)

• 2 års garanti
Leveransen innehåller:
• 2 st. nyckelringssändare
• 1 st inre frikoppling med
manuell bruk

200 -seriens portpaket kan utrustas också med extrapris
Turner 423 och 563 portöppnare. Portöppnarna är speciellt stilla med
remdriven, öppningshastigheter 15-24 cm/s, 3-5 års garanti.
Fråga mer om ditt lokal Turner-försäljaren!

Återförsäljare:

Turner 423		

Turner 563

Klicka för mer info turner.fi eller ring

0207 330 330

Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki

