Ens complau presentar-vos la nostra Campanya 2021
SEGUIM APOSTANT PER LA SEGURETAT, OPTIMITZANT L'ECONOMIA
En els temps que estem vivint, sabem que una porta estàndard o blindada pot ser fàcilment
oberta pels lladres en menys de tres minuts.
Volem que pugui assegurar la teva tranquil·litat a un preu molt competitiu. L'any 2021 ens ha
inspirat.
Des de DOMOTICs, amb l'objectiu principal de “la seguretat és tranquil·litat", volem contribuir
a la substitució de les portes existents a casa seva per una porta cuirassada i certificada de
nivell de seguretat classe 3.

Aprofiti aquesta oportunitat
Si la porta de casa seva, té unes mesures de FULL que compleixi alguna de les
següents característiques (alçada x amplada):
2000 x 780 mm
2030 x 780 mm

2000 x 800 mm
2030 x 800 mm

2000 x 820 mm
2030 x 820 mm

2000 x 840
2030 x 840

Podrà triar els panells interiors i exteriors d'aquestes característiques (iguals o combinades):

Blanco lacado

Què li oferim?
Li oferim la nostra campanya "Substitució de la porta estàndard amb porta cuirassada" inspirat en l'any en
curs, per només

2021 € IVA inclòs
DOMOTICS és distribuïdor i instal·lador oficial de referència d'EUROSEGUR.
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Què li aportem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguretat
Tranquil·litat
Confort
Confiança
Estalvi
Servei professional
Garantia

Característiques de la porta que s’ofereix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porta Sèrie 3.0 Model 302 EUROSEGUR amb MARCO ACERO (instal·lació d'obra). TOP vendes
Pany d'engranatges, que dona suavitat al gest de girar la clau. Sistema antilliscant de bloqueig + bloqueig de panys.
Dimensions estàndard segons la taula anterior (mesures del full)
Muntatge en 15 dies des de la recepció de la seva comanda
2 punts dobles de 2 perns de 18 mm de diàmetre x 130 mm
Porta certificada (AENOR)
Cilindre de seguretat antibumping 30x50 (targeta de propietat amb 5 claus incopiables).
Protector de cilindres anti-trepant
Làmina de manganès anti-trepant 2 mm
4 plaques anti palanca
Full de la porta de perfils d'alumini i marc plata anoditzada i 3 perns pintats gris RAL 9006
Farciment de llana de roca interior
Acabat de part inferior d'alumini, làmina de paravent i marc
Maneta interior
Pom exterior.
Espiell (mirador ull de bou)
Taulers de fusta interior/exterior, malla vertical envernissada, llisa (Sapely, roure, blanc o faig vaporitzat)
Qualsevol mà d'obertura (esquerra o dreta)

Característiques del servei:
•
•
•
•

Treball d'instal·lació inclòs en el preu ofert
Retirada de la porta substituïda a la deixalleria
Garantia mà d’obra de 24 mesos
Garantia de materials de les portes de 5 anys

Campanya vàlida per a comandes fins a finals d'abril de 2021
NOTES: Altres opcions de taulers, cilindres o mesures especials, que s'han de pressupostar segons la sol·licitud del
client.

Truqui'ns si necessita més informació sobre aquesta promoció. Estem a la teva disposició, sense cap
compromís. Empleni la sol·licitud adjunta i enviï-la a la nostra adreça de correu electrònic o,
Contacti’ns a: C/. Cristòfor Colom 30, Local 1 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 589 13 83 // 607 14 73 41 // Email: domotics@domotics.cat // www.domotics.cat
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ELEMENTS PORTA MODEL 302 CLASSE 3 EUROSEGUR

PANY COP (amb
sistema antiretorn)

PANY DE MÀXIMA
SEGURETAT CLASSE 7

PROTECCIÓ
ANTIBUMPING

CILINDRE SEGURETAT (amb
5 claus) Antibumping, antitracció,anti-ganxo i antitaladrament)

CLAUS INCOPIABLES

PROTECTOR AMB RESALT
INCLINAT (ABOCARDAT)
(Grau 4 UNE-EN 1906)

PLACA MANGANÈS (en
perímetre de cilindre)

MARC D'ACER (Acer
galvanitzat amb rínxols
interns)

4 PLETINES
ANTIPALANCA

CILINDRE D'ENGRANATGE
Millora funcionament i
optimitza el pes del
mecanisme.
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