
Uºile de garaj secþionale sunt cel mai îndrãgit ºi utilizat produs din categoria sa, îndrãgit datoritã varitãþii suprafeþelor ºi a culo-
rilor 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.

Oferta variatã a designului panourilor împreunã cu 
paleta largã de imitaþii 
lemn ºi nuanþe RAL sunt 
garanþia satisfacerii 
fiecãrei cerinþe indiviu-
dale.

ACTUAL - model lamelar

CLASIC - panou neted

FINAL - semilamele

RUSTICAL - model casetat

LUXURY - microprofil

Culori ºi decoraþiuni

Tipuri de panouri

MahonStejar auriuAlbã RAL 9016

Inox AntracitAlbã Argintie

Nuc închis

Cireaºã Amaretto

Stejar natur

Macore

Douglas

Stejar rustic

Nevada

Nuc nature

Pin de munte

Stejar deschis

Oregon

Mesteacãn roz

Stejar de mlaºtinã

Stejar închis

Teak

Nuc (Juglans regia)

Panouri CLASIC, ACTUAL,
FINAL, RUSTICAL:

Panouri CLASIC,
ACTUAL:

Panouri CLASIC,
FINAL:

Panou CLASIC - alte decoraþiuni lemn ºi RAL:

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

Panou LUXURY:

Gama variatã de decoraþiuni, aspectul natural al materialului ºi textura 
lemnului garanteazã, cã uºa va armoniza perfect cu casa D-voastrã.
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garanþie10 ani
gamã variatã de culori
livrare rapida

UªI DE GARAJ 
SECÞIONALE



Protecþie
împotriva

ruperii arcurilor

Protecþie împotriva
prinderii degetelor

Uºa de garaj secþionalã este compusã din secþiuni-panouri aºezate orizontal, care cu ajutorul sistemului de arcuri de tor-
siune sunt rulate pe ºinele de rulare sub tavan. Din dotarea standard a uºilor noastre fac parte:

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

Pentru uºile de garaj oferim electromotoare de înaltã calitate de la producãtori 
renumiþi. În ofertã avem douã versiuni de telecomenzi:

•   pentru execuþie utilizãm mai 
ales panouri de la firma
ThyssenKrupp, Epco 

•  mantaua secþiunii este for-
matã din tablã galvanizatã cu 
suprafaþa îmbrãcatã în plastic 
cu protecþie optimã împotriva 
scãpãrilor de temperaturã

•  coeficientul de izolare termicã
U = 0,54W/m2.K,  rezistenþa 
termicã R=1,67 m2.K/W 

•  dimensiunea la comandã con-
form necesitãþilor clientului – 
lãþimea pânã la 5000 mm.

• ofertã largã de panouri 
• culoarea pe care o cãutaþi

manta de oþel
izolaþie
garnituri

Secþiune panou

telecomanda
la motorul ERTE livrãm 
standard 2 telecomenzi

motor ERTE
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telecomandã
NICE Flor-s - 2 - canale

receptor
extern NICE

motor NICE

întrerupator exterior
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telecomandã tastaturã exterioarã
NICE MOT 2 - canale
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sunt soluþia perfectã pentru închiderea sigurã ºi fiabilã
a ieºirilor din halele industriale de producþie sau depozitare.

Vânzãtorul D-voastrã

Siguranþa mai presus de orice 

Automatizãri ºi telecomenzi

Uºi industriale

Execuþie


