GARAGEM

Deve sempre poder contar com ele. Para ir a grandes festas no verão.
Mas também para poder circular com segurança no inverno. Existem
muitas razões para cuidar dele. Está certo. O seu carro. Não há nada
mais irritante do que um carro que não pega ou está quente demais
para se sentar dentro.
A solução é uma garagem confiável e acessível. Uma que seja rápida
e fácil de construir, sem a necessidade de ferramentas e maquinaria
pesada. Uma com visual moderno e que foi produzida com o meio
ambiente em mente. Não precisa se preocupar com a manutenção
porque os materiais duradouros a tornam desnecessária.

RESISTENTE E DURÁVEL
MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL
SEM MANUTENÇÃO
SEGURO
APARÊNCIA CONTEMPORÂNEA
ECOLÓGICO
20

20 ANOS GARANTIA
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garagem
Drenagem
A garagem está
equipada com um tubo
de saneamento que
escoa a água da chuva.

Ventilação
A grelha de ventilação garante
que a divisão seja suficientemente
ventilada para que quaisquer
gases de escape ou outros odores
perturbadores possam encontrar
facilmente o seu caminho para fora.

Janela
A janela fornecida
na garagem tem
vidros duplos e
permite iluminar a
escuridão.

Porta seccionada
A porta elétrica garante
uma utilização ideal tanto na
partida como na chegada.
O motor está equipado com
luzes LED para que nunca
chegue a uma garagem
escura.

Cores
A garagem está
disponível em três cores
modernas. Branco, cinza
claro e antracite. Existe
uma cor para atender às
preferências de todos.

Isolamento
A cobertura da garagem
está equipada com
painéis sandwich
metálicos. O espaço
livre entre a parede
interna e externa
permite o isolamento
total da garagem.

Fechadura
Por último, vamos
enfatizar a segurança. A
garagem tem um trinco
sólido e uma fechadura
robusta que combinam
perfeitamente com o
design deslumbrante
desta garagem.

Dimensões externas: 538X358 cm
Dimensões internas: 510X330 cm
Altura: 260 cm
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