
Vânzãtorul D-voastrã

garanþie10 ani
gamã variatã de culori
livrare rapida

UªI DE GARAJ 
SECÞIONALE

LUXURY

Tipuri de panouri pentru uºi de garaj secþionale
Oferta variatã a designului panourilor împreunã cu gama variatã de culori a imitaþiei de lemn ºi a nuanþelor RAL 
sunt garanþia satisfacerii fiecãrei cerinþe individuale.

ACTUAL - model lamelar
-  popularitatea lamelelor înguste 
derivã din aspectul universal 
al panoului. Designul acestuia 
este accentuat prin utilizarea 
decorului de lemn.

CLASIC - panou neted
-  panourile fãrã lamele îºi gãsesc 
locul la toþi cei care preferã sim-
plitatea ºi liniile curate. Se potri-
vesc garantat la faþadele cu orice 
design.

FINAL - semilamele
-  lamele late ale panelului evi-
denþiazã aspectul modern ºi 
permit sã iasã în evidenþã unici-
tatea obiectivului.

RUSTICAL - model casetat
-  casetele atractive completeazã 
aspectul interesant ºi clasic al uºii 
de garaj astfel, încât sã armonizeze 
perfect ca un ansamblu. Finisarea 
suprafeþei este – woodgrain.

LUXURY - microprofil
-  forma unicã a lamelelor 
amplificã designul modern ºi 
unic. Se potriveºte complet cu 
cele mai noi tendinþe ºi pune în 
evidenþã arhitectura modernã.

CLASIC

ACTUAL

FINAL

RUSTICAL

Gama variatã de decoraþiuni, aspectul natural al materialului ºi textura lemnului garanteazã, cã uºa va armoniza 
perfect cu casa D-voastrã.

Panouri CLASIC, ACTUAL, FINAL, RUSTICAL                Panouri CLASIC, ACTUAL     Panouri CLASIC, FINAL
în culoarea albã, Stejar auriu                         în culoarea Mahon    în culoarea Nuc închis

Panoul LUXURY doar în execuþia alb, argintiu, inox, antracit.

Alte decoraþiuni lemn ºi RAL doar panoul CLASIC.

Setul de mostre RAL - la solicitarea
D-voastrã este posibilã vopsirea
panourilor în orice nuanþã 
din setul de mostre RAL.

Culori ºi decoraþiuni

Cireaºã Amaretto/ No. 22

Stejar natur/ No. 27

Macore/ No. 43

Douglas/ No. 29

Stejar rustic/ No. 31

Nevada/ No. 42

Nuc nature/ No. 35

ea

Stejar deschis/ No. 44

Pin de munte/ No. 23

Oregon/ No. 30

Nuc închis/ No. 28MahonStejar auriuAlbã RAL 9016

Mesteacãn roz/ No. 41

Stejar de mlaºtinã/ No.32Stejar închis/ No. 24

Teak/ No. 40

Inox AntracitAlbã Argintie

Nuc (Juglans regia)/ No. 25



•  pentru producþie utilizãm în primul rând panouri de la firma ThyssenKrupp, Epco 
•  înveliºul secþiunii este format din tablã galvanizatã cu suprafaþa de plastic cu protecþie

optimã împotriva pierderilor de cãldurã
•  coeficientul de izolaþie termicã U = 0,54W/m2.K,  rezistenþa termicã R=1,67 m2.K/W 
•  dimensiuni la comandã conform necesitãþilor clientului - lãþimea pânã la 5000 mm.
• ofertã variatã de posibilitãþi panouri 
• culoarea pe care o cãutaþi

înveliº de oþel
izolaþie
garniturã

Secþiune de panou

Uºi de garaj secþionale
Uºile de garaj secþionale sunt cel mai îndrãgit ºi utilizat produs din categoria sa, îndrãgit datoritã varitãþii supra-
feþelor ºi a culorilor de execuþie. 
Datoritã proprietãþilor utile, a ofertei mari de panouri ºi accesorii sunt o soluþie adecvatã pentru satisfacerea 
cerinþelor individuale ale clientului.  
Pentru execuþia uºilor de garaj utilizãm componente de vârf de la furnizori de renume, care îndeplinesc criteriile 
normelor europene cu marcajul CE ºi garanteazã calitatea ridicatã a produsului final.

Producþie

Opþiuni de construcþie
Construcþia: oþel galvanizat, suprafaþa zincatã.

ÎB - înãlþime boiandrug 
pentru acþionare manualã min. 230 mm 
pentru acþionare electricã min 230 mm

ÎT - înãlþime de trecere
pentru acþionare manualã = ÎD -170 mm
pentru acþionare electricã = ÎD

APC - adâncime plafon construitã
pentru motoarele din gama SPIN 11, SPIN 23, Torlift = 3600 mm
pentru motoarele din gama SN 6041 = 4400 mm

Feronerie standard

Feronerie joasã

ÎB - înãlþime boiandrug 
pentru acþionare manualã min. 86 mm 
pentru acþionare electricã min 120 mm

ÎT - înãlþime de trecere
pentru acþionare manualã = ÎD - 70 mm
pentru acþionare electricã = ÎD - 150 mm

APC - adâncime plafon construitã
pentru motoarele din gama SPIN 11, SPIN 23, Torlift = 3600 mm
pentru motoarele din gama SN 6041 = 4400 mm

Porþi industriale
sunt soluþia perfectã destinatã pentru închiderea fiabilã ºi în siguranþã a intrãrilor în halele de producþie sau 
depozitare. Tipurile de porþi industriale:

NL - normal lift
Execuþie standard pentru 
buiandruguri min. 450 mm

Z = 237 mm
(spaþiu necesar pentru 
sistemul de arcuri)

HL - high lift
Supraînãlþare pentru 
buiandrug peste
500 mm

Z = 295 mm
(spaþiu necesar pentru 
sistemul de arcuri)

Taxa adiþionalã 15%
la preþul de bazã al uºii 
standard

VL - vertical lift
Execuþie optimã pentru 
buiandruguri foarte 
înalte. Înãlþimea buian-
drugurilor trebuie sã fie 
min. 2H+300 mm

Z = 295 mm
(spaþiu necesar pentru 
sistemul de arcuri)

Taxa adiþionalã 15%
la preþul de bazã al uºii 
standard

FTR - following the roof
Se poate aplica pentru toate tipurile de buiandruguri.
(NL-standard, HL-supraînãlþat, LHR-buiandruguri joase)

Z = 295 mm
(spaþiu necesar pentru sistemul de arcuri)

Panta posibilã X´ = 3° - 45°

Taxa adiþionalã 15% la preþul de bazã al uºii standard

LHR - low head room
Execuþie pentru buiandruguri 
joase min. 240 mm

Taxa adiþionalã 180 EURO 
la preþul de bazã al uºii 
standard.

Siguranþã contra 
ruperii arcurilor
- element de sigu-
ranþã livrat stan-
dard, asigurã uºa 
împotriva cãderii 
libere, care ar pu-
tea  cauza rãnirea 
persoanei sau 
apariþia pagubelor 
materiale.

Protecþie îm-
potriva prinderii 
degetelor
- secþiunile indivi-
duale sunt îmbina-
te cu protecþie 
împotriva prinde-
rii degetelor care 
îndeplinesc cele 
mai severe nor-
me europene.

Siguranþa mai presus de orice

Pentru ca D-voastrã ºi 
membrii familiei D-vo-
astrã sã fiþi în maximã 
siguranþã când folosiþi 
uºile de garaj.

Uºa de garaj secþionalã este compusã din secþiuni-panouri aºezate orizontal, care cu 
ajutorul sistemului de arcuri de torsiune sunt rulate pe ºinele de rulare sub tavan.

Încuietoare cu che-
ie ºi mâner rotund
crom,
negru mat

Echipamente ºi accesorii

Geamuri - în uºile de garaj secþionale se pot încastra diferite tipu-
ri de geamuri, care pot fi un accesoriu foarte original pentu uºa 
cu orice fel de lamele.

Mânere - uºile secþionale sunt dota-
te cu mânere, care permit deschide-
rea manualã a uºii.

Mecanism 
de acþionare 
mecaniac 
prin lanþ

Uºa pietonalã - uºa încorpo-
ratã este o soluþie funcþionalã 
care va asigura intrarea sup-
limentarã prin uºa de garaj 
închisã. Putem adapta ideal 
aspectul uºii pietonale la uºa 
de garaj în ceea ce priveºte 
profilurile ºi variantele de 
culori utilizate.

telecomanda
la motorul ERTE livrãm 
standard 2 telecomenzi

telecomandã
NICE Flor-s - 2 - canale

receptor
extern NICEmotor ERTE motor NICE

Automatizãri ºi telecomenzi
Pentru uºile de garaj oferim electromotoare de înaltã calitate de la producãtori renumiþi.
În ofertã avem douã versiuni de telecomenzi:
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telecomandã tastaturã exterioarã
NICE MOT 2 - canale
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