
Ker si vsak dom zasluži najlepša in najbolj kakovostna garažna vrata, smo v podjetju
Hanus za vas pripravili EKSLUZIVNO PONUDBO! Vsem, ki se za nakup garažnih vrat
za vaš novi dom odločite do konca leta 2021, nudimo posebno ugodnost – kar
30 % popust!

Izbirate lahko med različnimi tipi in barvami garažnih vrat, na voljo pa so tudi
številni dodatni elementi.

NOVO – PROTIVETRNA ZAŠČITA!
V podjetju Hanus d.o.o. smo kot prvi v Slovenĳi, razvili popolnoma nov sistem vodil,
ki vetrni razred rolo garažnih vrat povečajo za kar dva! Protivetrna zaščita, ki je na
voljo z manjšim doplačilom, je namenjena rolo garažnim vratom z višino lamel 77
mm ali 100 mm.

POSEBNA PONUDBA!
Garažna vrata zdaj kar 30 % ceneje!

VISOKA VARNOST
�

ŠTEVILNE MOŽNOSTI
BARV

�



SEKCĲSKA GARAŽNA VRATA
Elegantna, enostavna za uporabo in cenovno
dostopna. Odlikuje jih visok nivo izolativnosti,
prilagoditev po željah kupca, možnost
vgraditve različnih elementov (okna, svetlobne
lamele, lopute za živali, osebni prehodi itd).

ROLO GARAŽNA VRATA
Za vgradnjo potrebujejo zelo malo prostora in
so idealna za tiste, ki so omejeni s prostorom.
Parkirate lahko tik ob njih, saj delujejo na
principu rolete, z njimi pa upravljate s
pomočjo daljinskega upravljalnika.

STRANSKA SEKCĲSKA VRATA
Imajo identične lastnosti, kot sekcĳska garažna
vrata. Od njih se razlikujejo v načinu odpiranja

– odpirajo se namreč bočno ob steno. So
odlična rešitev takrat, ko so na stropu kakšne
ovire, obenem pa se odprejo točno toliko, kot

želite, zato osebnega prehoda ne potrebujete.

ENO IN DVOKRILNA GARAŽNA VRATA
Ko vam ne ustrezajo nobena druga garažna

vrata in ste omejeni z višino ter širino in
napajanjem z električno energĳo, potem so

krilna garažna vrata prava rešitev. Na voljo so
z inovativnimi lamelami, ki so obdelane z

nanotehnologĳo (Techanusflex) in so
odpornejše na oprĳem umazanĳe.

IZBERITE SVOJA!
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