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Szanowni Pañstwo! 

Jak Pañstwo wiedz¹ misj¹ firmy BiG TOR jest rozwój, poprzez lepsze wype³nianie 
potrzeb klienta w zakresie produktów budowlanej stolarki otworowej. Dlatego jest nam 
niezwykle mi³o poinformowaæ Pañstwa o kolejnych atutach naszej oferty. 

Uprzejmie informujemy, ¿e z dniem 31. marca planujemy wprowadziæ nowe cenniki 
BiG TOR, które bêd¹ uwzglêdnia³y zmiany kursu euro oraz podwy¿ki cenowe naszych 
dostawców, a zw³aszcza automatyki. 

Na za³¹czonych zdjêciach oprócz napêdu SOLO mog¹ Pañstwo obejrzeæ klawiaturê 
kodow¹ wspó³pracuj¹c¹ z napêdami SOLO. Klawiatura wspó³pracuje z napêdem SOLO 
lub radiem zewnêtrznym Solo bezprzewodowo.  
Cena oferowanego urz¹dzenia: 99 z³ netto minus Pañstwa rabat dealerski. Prosimy 
zwróciæ uwagê, ¿e nasz Dzia³ Techniczny przekonstruowa³ obudowê napêdu inspiruj¹c siê 
sag¹ Gwiezdnych Wojen, a w szczególnoœci he³mem Lorda Vadera. W efekcie 
otrzymaliœmy znany i sprawdzony napêd w nowej niezwykle ciekawej estetyce obudowy. 
Ponadto na obudowie napêdu przewidziano dodatkowy wy³¹cznik umo¿liwiaj¹cy otwarcie 
bramy od œrodka bez u¿ycia pilota, a ¿arówka zosta³a zast¹piona energooszczêdnymi 
diodami LED. 

üNa za³¹czonych zdjêciach mog¹ Pañstwo obejrzeæ nowy standard wykonania bram 
gara¿owych. Jak wykaza³y nasze próby i doœwiadczenia optymalne skrócenie czasu 
monta¿u uzyskuje siê poprzez zblokowanie przez producenta sprê¿yn/sprê¿yny 
skrêtnej wraz z zabezpieczeniem na zerwanie sprê¿yn. Z dniem 20.02.2012r., wszystkie 
bramy gara¿owe BiG TOR dostarczane s¹ w standardzie kompletacji: zabezpieczenie 
na pêkniêcie sprê¿yn z³o¿one w komplecie wraz ze sprê¿yn¹. 

üWs³uchuj¹c siê w Pañstwa opinie wyeliminowaliœmy potrzebê nawiercania otworu pod 
monta¿ tylnego strzemienia naro¿nego. Z dniem 20.02.2012r, wszystkie bramy 
gara¿owe BiG TOR dostarczane s¹ w standardzie kompletacji: tylne strzemiê naro¿ne 
s³u¿¹ce do przytwierdzenia profilu zamykaj¹cego zgrzane z prowadnic¹. 

üZ dniem 20.02.2012r, wszystkie bramy typowe wyposa¿one s¹ w jeden k¹townik 
perforowany o d³ugoœci 3 m zamiast 4 podwieszeñ typu L. 

 

Przypominamy, ¿e w przypadku monta¿u przemys³owej bramy BiG TOR w doku 
prze³adunkowym wymagane jest elektryczne  zabezpieczenie przed podniesieniem rampy 
w przypadku, w którym brama znajduje siê w pozycji zamkniêtej. W takich przypadkach 
zachêcamy do zakupu napêdu Dallmatic (Totmann lub Automat) z dodatkowym 
przekaŸnikiem K3 w cenie 37 z³ przed rabatem. Oferowane przez BiG TOR napêdy Dalmatic 
posiadaj¹ funkcjê indywidualnego programowania akcji przekaŸnika: 
üparametr 88:02 – wówczas przekaŸnik jest aktywny gdy brama jest otwarta 
üparametr 88:01 – wówczas przekaŸnik jest aktywny gdy brama jest zamkniêta.

W za³¹czeniu przekazujemy Pañstwu nasz¹ ofertê wyprzeda¿ow¹ na bramy nie 
odebrane przez klientów, bramy ekspozycyjne – s³owem Sarkofagi. Przypominamy, ¿e s¹ 
to bramy wyprzedawane jako niepe³nowartoœciowe po cenach likwidacyjnych, bez prawa 
do zwrotu czy reklamacji. Celem otrzymania wyczerpuj¹cych informacji o danym 
produkcie, potwierdzenia jego dostêpnoœci itp. zapraszamy do kontaktu z Biurem Obs³ugi 
Klienta. 

Uprzejmie informujemy, ¿e 31. marca rozpoczniemy nowy program „WejdŸ w te bramy! 
i wygrywaj nagrody 2012”. Dlatego bardzo uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obs³ugi 
Klienta celem kumulacji pozosta³ych punktów w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 
2012 roku. Po 28.02 edycja 2011 zostanie definitywnie zamkniêta bez prawa odbioru 
zaleg³ych nagród.

A) ZAPOWIED� ZMIAN CEN.

B) NOWA OFERTA NA BRAMY Z NAPÊDEM BiG TOR SOLO.

C) PODNIESIENIE STANDARDU WYKONANIA BRAM GARA¯OWYCH.

D) MO¯LIWOŒCI PRZY£¥CZENIOWE NAPÊDÓW DALLMATIC. 

E) WYPRZEDA¯ SARKOFAGÓW. 

F) WEJD� W TE BRAMY I WYGRYWAJ NAGRODY! EDYCJA 2012. 

* Objêta niniejszym dokumentem oferta promocyjna jest ograniczona w czasie, nie ³¹czy siê z innymi ofertami specjalnymi i rabatami obiektowymi. Oferta dotyczy zamówieñ sk³adanych do 31.03.012 lub do wyczerpania zapasów.
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Grzegorz Ma³kowski  w³aœciciel firmy Profil-Plast.

Polecam! 

Wiêcej informacji o warunkach promocji oraz regulamin 
uzyskasz u Przedstawiciela Producenta lub na www.bigtor.pl

www.100zautomatu.pl
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