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CANNEX.PL - Bramy garażowe, szlabany, automatyka do bram, siłowniki do bram i piloty do bram

Bramy garażowe
Firma Cannex oferuje wszystkim Klientom szeroki wybór bram garażowych, które wyróżniają się atrakcyjnym
wyglądem, bogatą kolorystyką oraz najlepszą jakością. Wszystkie prezentowane bramy garażowe idealnie sprawdzą
się zarówno w nowych, jak i już istniejących obiektach. Oferowane przez Naszą firmę bramy garażowe charakteryzują
się wytrzymałością i solidnością, a dzięki specjalnej powłoce antykorozyjnej są odporne na szkodliwe działanie
wilgoci.
W ofercie Naszej firmy znaleźć można bramy przemysłowe, uchylne, roletowe oraz podwieszane, które mogą
posiadać oryginalne przeszklenia oraz przytłoczenia. Wszystkie dostępne bramy cechują się funkcjonalnością oraz
wysoką estetyką.
Bramy rolowane doskonale sprawdzą się w garażach nietypowych, gdzie niezawodność oraz oszczędność miejsca są
najważniejsze.
Konstrukcja bram uchylnych jest niezwykle prosta, a dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych
gwarantują niezawodne działanie w każdym typie budynku.
Bramy podwieszane idealnie sprawdzą się w budynkach zarówno gospodarczych, przemysłowych jak i prywatnych.
Ogromną zaletą bram tego rodzaju jest możliwość dostępu do obiektu nawet przy niewielkim otwarciu bramy.
Bramy przemysłowe gwarantują przede wszystkim niezawodność, bezpieczną eksploatację oraz funkcjonalność, co w
połączeniu z estetycznym wyglądem tworzy produkt idealnie dopasowany do potrzeb Klienta.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Naszych Klientów, stale poszerzamy asortyment o nowe bramy
garażowe. Automatyka do bram
Każda osoba ceniąca wygodę oraz oszczędność czasu powinna zdecydować się na zakup automatyki do bram. Zdalnie
sterowana automatyka do bram wykrywająca sygnał zbliżającego się pojazdu sprawi, że brama wjazdowa otworzy się,
nim zdążysz przypomnieć sobie o konieczności jej otwarcia. Oferowana przez Naszą firmę automatyka do bram
zawiera nowoczesne siłowniki, które są w perfekcyjny sposób dopasowane do różnych rozmiarów, ciężaru,
częstotliwości oraz szybkości otwierania wszelkich bram. Nasza automatyka do bram sprawdzi się idealnie zarówno na
posesjach prywatnych, jak i wspólnotach mieszkaniowych czy budynkach przemysłowych. Oferujemy wszystkim
Klientom kompaktowe urządzenia w przystępnych i niezwykle konkurencyjnych cenach. Oprócz sprzedaży, zajmujemy
się montażem i serwisem automatyki do bram. Wszystkie napędy znajdujące się w Naszej ofercie pochodzą od znanych
i renomowanych producentów, którzy gwarantują praktyczne oraz ekonomiczne działanie każdego urządzenia.
Zapraszamy do skorzystania z oferty, wśród której znaleźć można automatykę najlepszych producentów, między
innymi NICE, FAAC czy BFT. Siłowniki do bram
Oferowane przez Naszą firmę siłowniki do bram gwarantują wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo, komfort
oraz bezawaryjność pracy przez wiele lat. Sprzedawane przez Nas urządzenia charakteryzują się przede wszystkim
najlepszą klasą wykonania, którą uzyskano dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii oraz użyciu materiałów
najwyższej jakości. Wszystkim Naszym Klientom dajemy gwarancję, iż zaawansowane parametry techniczne oraz
najlepsza jakość materiałów używanych do produkcji spełnią wymagania oraz oczekiwania nawet najbardziej
wymagających Klientów. W ofercie Naszej firmy Cannex zaleźć można siłowniki do bram najlepszych i najbardziej
znanych producentów, między innymi CAME, GIBIDI oraz TOUSEK. Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty!
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Piloty do bram
Każda osoba decydująca się na zakup pilota do bramy zyskuje przede wszystkim oszczędność czasu i wygodę, gdyż
nie jest zmuszana do wychodzenia z pojazdu za każdym razem, gdy chce wjechać na teren swojej posesji. Wszystkie
prezentowane przez firmę Cannex piloty do bram pochodzą od znanych producentów, którzy tworzą urządzenia
funkcjonalne, wygodne oraz niezwykle estetyczne pod względem wyglądu, gdyż zostały wykonane zgodnie z
najnowszymi trendami. Do produkcji pilotów wykorzystywane są materiały najlepszej jakości oraz urządzenia
najnowocześniejsze pod względem technologicznym, dzięki czemu użytkownicy pilotów będą mogli korzystać z nich
przez długie lata. Asortyment dostępny w Naszej ofercie obejmuje między innymi takie marki, jak FAAC, CAME,
GiBiDi, BFT i inne. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełną ofertą firmy Cannex!

Szlabany

Prezentowane przez Naszą firmę szlabany idealnie nadają się do zastosowania zarówno w obiektach publicznych,
wspólnotach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach, jak i obiektach przemysłowych. Wszystkie szlabany dostępne w
Naszej ofercie pochodzą od znanych, renomowanych oraz wcześniej zweryfikowanych producentów, którzy
gwarantują najwyższą jakość produktów. Szlabany elektromechaniczne mogą być wykorzystywane zarówno na małych
parkingach, jak i w dużych oraz intensywnie użytkowanych kompleksach, na przykład w centrach handlowych. Tego
typu rozwiązania charakteryzują się ekonomicznością, gdyż nie wymagają specjalistycznych czynności
konserwacyjnych, jakkolwiek przy intensywnym użytkowaniu zaleca się dokonywanie regularnych przeglądów. W
ofercie naszej firmy znaleźć można szlabany o różnej długości ramienia, dzięki czemu Każdy Klient może dobrać
najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla siebie.
Zapraszamy wszystkich Klientów firmy Cannex do skorzystania z atrakcyjnej oferty szlabanów najpopularniejszych i
najlepszych producentów, takich jak BFT, TOUSEK, FAAC czy CAME. Nawet najbardziej wymagający Klient, z
pomocą Naszych doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, zdoła wybrać rozwiązanie odpowiednie do
swoich potrzeb.

W ofercie naszej firmy mogą Państwo znaleźć między innymi:
- Bramy garażowe - przemysłowe, uchylne jednopłytowe, przemysłowe roletowe, przemysłowe podwieszane
- Szlabany elektromechaniczne - BFT, FAAC, TOUSEK, CAME
- Automatyka do bram - Tousek, GiBiDi, NICE, FAAC, CAME, BFT
- Siłowniki do bram - Tousek, GiBiDi, NICE, FAAC, CAME, BFT
- Piloty do bram - Tousek, GiBiDi, NICE, FAAC, CAME, BFT i inne
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