automatické

dveře a vrata
Vážení obchodní partneři,
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NOVINKA - 2v1 automaticky i ručně

rádi bychom Vás informovali o akcích, které jsme pro Vás a
naše zákazníky připravili a připomenuli pár novinek.
Váš tým společnosti TRIDO

Internetová propagace setu TRIDO Easy
V září jsme spustili na internetu (Seznam, Sreality…) kampaň na
podporu prodeje setu garážových vrat TRIDO Easy, s informací
o pohonu zdarma.

Křídlová
vrata
bylo
doposud
možné ovládat jen automaticky
nebo mechanicky. Díky patentově
chráněnému systému odblokování
pohonu vrat, lze ručně otevřít křídlo
vrat i když jsou s automatickým
pohonem. Při mechanickém otevření
vratového křídla klikou, dojde k
odblokování táhla pohonu a křídlo
otevřeme ručně. Po opětovném
zavření křídla jsou vrata připravena k
automatickémo ovládání.

Cena: 2.860,- Kč
Sada pro výrobu samonosné posuvné brány

Jedná se o pohon, který je součástí setu Easy, tzn. vrata budou
dodány s jedním ks pohonu.

Připomínáme Vám probíhající akci na dodání sady pro výrobu
samonosné posuvné brány. Tuto sadu jsme rozšířili o možnost
dodání profilu bez povrchové úpravy.

„POHON ZDARMA“
je marketingová strategie k získání zákazníka.
Uvedená cena setu od 18.860,- Kč neobsahuje DPH a montáž
a jedná se o nejnižší ceníkovou cenu setu Easy.
K propagaci tohoto setu jsou k dispozici i letáky A4, které Vám
na vyžádání zašleme svozem.

Pohon RUNner pro posuvné brány
V sortimentu bránových pohonů dochází ke změně. Do nabídky
zařazujeme nový pohon posuvné brány RUNner. Tento pohon
nahrazuje typ SM40T, který se již prodávat nebude. RUNner je
již skladem a je možné ho obratem distribuovat.
Hlavní výhody:
• brány do 600 kg a šířky 8 m
• možnost napojení záložní baterie
• méně než 0,5 Watt při standby (v úsporném režimu)
• řízení motoru s mnoha možnostmi připojení
• nastavitelné automatické nebo poloautomatické zavření
• nastavitelná rychlost v závislosti na hmotnosti brány
• zásuvné konektory
• jednoduchý a velmi robustní nouzový odblok
Sada pohonu obsahuje:
• pohon
• řídící jednotka
• integrovaný přijímač
• 1 ks DO (4-kanál)
• hřeben 4 m
• optická závora

Cena: 13.200,- Kč

1. sada | cena: 9.290,- Kč bez DPH
• pohon SOMMER STArter
• přijímač dálkového ovládání
• 1 ks dálkového 4-kanálového ovladače
• 4 m hřebene s ocelovou výztuží
• kotevní materiál pro hřeben
• 1 ks profil pro posuvnou bránu MC L=6m
(bez povrchové úpravy)
• 2 ks vozík pro posuvnou bránu M - osmikolový, kyvný
• 1 ks dojezdová kapsa M
• 1 ks náběhové kolo pro posuvnou bránu M
• 2 ks ucpávka pro profil posuvné brány M

2. sada | cena: 9.490,- Kč bez DPH
Obsahuje stejné komponenty jako 1. sada, líší se pouze:
• 1 ks profil pro posuvnou bránu MZ L=6m
(s povrchovou úpravou zinek MZ)
Válcovaný C profil je dodáván z kvalitní oceli třídy 280.
Uvedená cena je pro Vás cenou nákupní a nelze z ní již
poskytovat žádné slevy. Akční cena platí na sety již od jednoho
kusu, objednané do 31.10.2013.
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dveře a vrata
Možnost zapůjčení výstavních stánků
Připomínáme možnost zapůjčení výstavních stánků pro Vaše
prezentace na výstavách.
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Pozvánka na veletrh
Navštivte náš stánek na veletrhu FOR ARCH v Praze.

Dovezení na místo výstavy den před výstavou.
Odvoz poslední den výstavy.
Po domluvě lze zapůjčit pojízdný stánek i mimo výstavy k
prezentaci Vaší společnosti.
Více informací o stánku:
e-mail: antonin@trido.cz nebo tel.: 725 515 622 (p. Antonín).

Pevný výstavní stánek o rozměrech 200 x 300 x 234 cm
(možnost dodání se střechou)
•
•
•
•

výsuvná vrata TRIDO Evo - H0 - RAL 7016
nebo výsuvná vrata TRIDO Evo - H0 - dekor ořech
křídlová vrata W6 Rustical
dodání svozem

Pojízdný výstavní stánek o rozměrech 350 x 250 x 350 cm
(s otevíracími bočnicemi)
• posuvná vrata
• automatické dveře
• výsuvná vrata
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