Atveriami garažo vartai „SD“ - optimalus sprendimas Jūsų namams ir pramonės pastatams, kai pastato konstrukcija nėra
pritaikyta pakeliamiems garažo vartams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus iš įprastinių
pakeliamų vartų segmentų. Maksimalūs išmatavimai 4000 x 4000 mm.

▎▎ Vienvėriai arba dvivėriai
▎▎ Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
▎▎ Su slenksčiu arbe be slenksčio
▎▎ Ištisiniai aliuminiai vyriai
▎▎ Standartinės septynios spalvos
▎▎ Segmentai: Basic (Italija)
▎▎ Garantija - 24 mėnesiai

Pagaminta Lietuvoje

ATVERIAMI VARTAI „SD“

VARTŲ KONSTRUKCIJA

40 MM
BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro
segmentai gaminami iš aukštos
kokybės plieninės galvanizuotos
skardos, atitinkančios standartą
UNI EN 10326 ir užpildyti didelio
tankio (40 +/- 4 kg/m3) poliuretano
putomis.

88 X 44 MM

LANGAI

40 X 40 MM

PROFILIUOTA STAKTA - gali būti
komplektuojama su atveriamais
garažo vartais „SD“. Vartus su šia
stakta rekomenduojame įrengti
patalpose, kuriose yra taikomi
aukštii sandarumo reikalavimai.

PLIENINIS
RĖMAS
komplektuojamas su atveriamais
garažo vartais IDO-SD. Vartus su
šiuo rėmu rekomenduojame įrengti
patalpose, kuriose yra taikomi
vidutiniai sandarumo reikalavimai.

NATŪRALIAM
APŠVIETIMUI.
Pagal kliento poreikius, į garažo
vartus
galime
sumontuoti
ovalius
arba
stačiakampius
langus, pagamintus iš smūgiams
atsparaus polikarbonato. Šių
langų konstrukcija užtikrina puikią
izoliaciją, bei puikiai dera prie
pastato eksterjero.

VARTŲ SPALVOS IR SEGMENTAI

SPECIFIKACIJOS
Vartų tipas

Buitiniai/pramoniniai

Maksimalūs matmenys

4000 x 4000 mm

Segmentų storis

40 mm

Segmento šilumos laidumas U

0,58 W/m2K

Oro pralaidumas

3 kasė

Atsparumas vėjui

3 klasė

Atsparumas vandens praleidumui

3 klasė

Garantija

2 metai

Sekcinių varstomų vartų „SD“ spalvą galite rinktis iš
standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

STANDARTINIAI

Siauros lentelės
H = 122 mm
“U” grioveliai

PILKA
“Stucco”
RAL7016

RUDA
“Woodgrain”
RAL8014

Siauros lentelės
H = 101,7 mm
“V” grioveliai

BALTA
“Stucco”
RAL9016

SIDABRINĖ
“Stucco”
RAL9006

Plačios lentelės
H = 238 - 293 mm
“U” grioveliai

RUDA
“Woodgrain”
RAL8014

NESTANDARTINIAI

Plačios lentelės
H = 238 - 293 mm
“U” grioveliai

Lygus
Struktūrinis
paviršius

Auksinis ąžuolas
+ 15%

PILKA
„Sangrain”
+10%

VARTŲ SEGMENTŲ DAŽYMAS
Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus
dvikomponenčius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.
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