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Akcesoria do paneli

Centrala portierska DUOX PLUS posiada wielofunkcyjny ekran 

dotykowy o przekątnej 4,3 cala z przyciskami szybkiego 

dostępu do łatwego i wygodnego zarządzania.

Unikalna konstrukcja słuchawki z magnesem umożliwia jej 

prawidłowe odłożenie. Zawiera podstawę biurkową ze stali 

nierdzewnej. Możliwy montaż natynkowy.
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ŁĄCZ RÓŻNE MODUŁY DLA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI

Panel modułowy, który pozwala na całkowitą swobodę tworzenia i konfigurowania dowolnej kompozycji.

Anodowany aluminiowy panel zewnętrzny o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.  IP43 IK7

Dla instalacji z każdą ilością apartamentów ze względu na możliwość 

łączenia prostoty i efektywności. Standardowe lub wykonane na miarę.

CITYLINE jest panelem monoblokowym, produkowanym na 

anodowanym profilu aluminiowym o wysokiej odporności na warunki 

atmosferyczne.  IP43 IK7

KLASYK W BUDYNKACH NASZYCH MIAST

marine

SPERSONALIZUJ NAJODPORNIEJSZY PANEL ZEWNĘTRZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kolor Dowolny układ Rozmiar Grawerowanie 
laserowe

Panele zewnętrzne MARINE są wandaloodporne i wytrzymałe nawet w ekstremalnych 

warunkach. Wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L o wysokiej odporności na działanie 

środowiska o dużym zasoleniu; grubość 2,5 mm. Są dostępne w wymiarach standardowych 

lub na miarę.  IP54 IK09

W linii MARINE, ekskluzywne panele MARINE ELITE pozwalają na całkowitą swobodę wyobraźni 

i kreatywności: dowolny kolor, rozmiar, kompozycję i znakowanie laserowe.

SKYLINE, CITYLINE, MARINE: Inna estetyka dla każdego projektu. Panele z przyciskami do domów jednorodzinnych, firm lub małych budynków oraz panele cyfrowe dla dużych projektów, wyposażone w dodatkowy 

wyświetlacz graficzny z TFT. 3.5”, co ułatwia ich obsługę i zwiększa ich możliwości (integracja obrazów i komunikatów). Standardowo wyposażone w szerokokątną kamerę kolorową z oświetleniem zapewniającym 

dobrą widoczność przy słabym oświetleniu. Ponadto, integrują wiele systemów: informacyjnych, komunikacyjnych i kontroli dostępu w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Twojej wspólnocie mieszkaniowej.
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