LIFTMASTER

AUTOMATISCHE
GARAGEDEUROPENERS

UPGRADE UW GARAGE MET HET COMFORT
EN DE VEILIGHEID VAN LIFTMASTER!

Gemak en beveiliging! Dat zijn de belangrijkste
redenen voor het aanschaffen van een Liftmaster
garagedeuropener bij SuperJack:
• Gemak: U opent met de afstandsbediening of met
een smartphone vanuit uw auto de garagedeur en
rijdt zonder uitstappen door naar binnen.
Of u doet de garagedeur vanuit uw huis open om
bijvoorbeeld een pakketje te laten neerzetten.
Erg fijn en comfortabel, zeker als het regent of
sneeuwt!
• Beveiliging: De deur sluit zich automatisch achter
u, waarmee eventuele indringers buiten gehouden
worden. En u kunt op afstand monitoren of uw
garagedeur wel gesloten is. Meer weten, minder
zorgen door een optimale toegangscontrole!
Een Liftmaster garagedeuropener wordt als complete
set geleverd en is eenvoudig te installeren.
Door uzelf, of door een vakbekwame installateur.
Liftmaster is de wereldwijde marktleider in
ontwikkeling en productie van betrouwbare openers.
Voor nog meer comfort en beveiliging bieden wij een
grote range accessoires zoals codesloten, bediening
via uw smartphone en extra handzenders.

SUPERJACK.NL

LIFTMASTER GARAGEDEUROPENERS
ZIJN BESCHIKBAAR IN TWEE VERSIES:
LM50EVFF
Een zeer complete basis-set, bestaande uit:
• 500N sterke deuropener.
• 3-delige deurrails met geruisarme tandriem voor een
maximale deurhoogte van 2,3 meter.
• Twee stijlvolle Liftmaster afstandsbedieningen
(4-kanalen).
• Bevestigingsmateriaal.
• Nederlandstalige handleiding.
• Alles compleet in 1 verpakking.

LM70EVFFC
Een sterkere, snellere motor voor grotere en hogere
garagedeuren, compleet met ‘smart home’ comfort:
• 700N sterke deuropener.
• 3-delige deurrails met geruisarme tandriem voor een
maximale deurhoogte van 2,5 meter.
• Twee stijlvolle Liftmaster afstandsbedieningen
(4-kanalen).
• Extra functies: Automatisch sluiten,
gedeeltelijk openen.
• Bevestigingsmateriaal.
• Nederlandstalige handleiding.
• Alles compleet in 1 verpakking.
• Infrarood sensoren voor extra veiligheid.
• Geleverd met 828EV internet gateway voor
bediening van uw deur via tablet of smartphone
met de Liftmaster MyQ app. Check en bedien uw
deur van waar ook ter wereld!

Liftmaster garagedeuropeners (en de bijbehorende
accessoires) zijn stijlvol, stil, energiezuinig, veilig,
betrouwbaar en innovatief. Liftmaster is niet voor niets
wereldwijd de nummer 1 in garagedeuropeners.
SuperJack is partner van Liftmaster:
Vraag gerust naar de andere modellen, 1-delige
railuitvoering en aanvullende accessoires!

Openslaande garagedeuren?
EasyJack poortopener!
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