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TENAX 

Motorredutor central para portas e 
grades enrolar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Visualizza le specifiche tecniche » 

 
Automatização para portas e grades 

Do projecto inicial ao produto acabado, o modelo Tenax foi 

estudado ao mínimo detalhe, para garantir a melhor 

prestação ao longo do tempo. A estrutura em alumínio 

extrudido de alta densidade: o "top" da leveza e na 

inalterabilidade. a espessura certa e a precisa realização dei 

gusci asseguram uma estabilidade e uma robustez capaz de 

superar qualquer prova. Uma particular atenção foi dada à 

produção da mecânica do redutor, o que permite uma 

rotação silenciosa. 

Fiabilidade total 

A qualidade Manassist/LIFE nasce já na fase de projecto, è 

garantida pela utilização dos melhores componentes e de 

uma acurada produção, sendo certificada pelas marcas de 

qualidade com mais prestígio, no respeito das normativas 

internacionais. A segurança do produto LIFE è aplicada a 

todos os campos, uma filosofia que se baseia sobre as 

exigências do cliente e sobre tutela do trabalho do instalador 

para ser eficaz em todas as condições. 

Segurança a todo o tempo 

Para Manassist/LIFE a segurança é um valor fundamental 

que está 100% expresso em todas as soluções: na 

prevenção de qualquer inconveniente, graças a sofisticados 

sistemas electrónicos, na inacessabilidade  aos códigos dos 

emissores, na robustez inovadora dos materiais e enfim na 

duração e fiabilidade, que salvaguardam no tempo o 

investimento do utilizador. 

Instalação rápida 

Sómente três manobras para configurar a instalação: um 

instrumento inteligente que sempre disponível permite em 

qualquer situação fornecer uma resposta e uma solução 

para as exigências da instalação e de utilização. Clara, 

simples e intuitiva, a instrução de montagem contribui para 

reduzir o tempo de instalação. E com la qualidade, o design 

e o serviço personalizado Manassist/LIFE, responder aos 

mais altos níveis técnicos e de satisfação. 


