Made in Lithuania

SLENKAMI VARTAI „SL“

Slenkami garažo vartai „SL“ - 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.

▎▎ Vartų furnitūra pagaminta iš sertifikuoto vokiško
▎▎ „WUPPERMANN“ plieno
▎▎ Vartų kreipiančiosios padengtos cinku - 270 gr/m2
▎▎ Siekiant užtikrinti gaminio ilgaamžiškumą, „SL“ vartų
▎▎ komponentai buvo testuojami 24 mėnesius
▎▎ Gaminame pagal Jūsų išmatavimus
▎▎ Segmentai: Basic (Italja)
▎▎ Garantija - 24 mėnesiai

VARTŲ KONSTRUKCIJA

ŠEPETĖLIS

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.

LANGAI

IKI 350 KG

Vartų sandarumui visu perimetru
naudojame
pramoninio
tipo
polipropileno
šepetėlius
ant
andoduoto
aliuminio
profilio
pagrindo..

PLIENINIS BĖGELIS ir kiti IDO
- SL vartų komponentai yra
ilgaamžiai ir buvo testuojami
iki 24 mėnesių. Vartų furnitūra
pagaminta iš sertifikuoto vokiško
„WUPPERMANN” plieno.

SPECIFIKACIJOS

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

Vartų tipas

Buitiniai/pramoniniai

Maksimalūs matmenys

4000 x 4000 mm

Segmentų storis

40 mm

Minimali sąrama

200 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

* Jei reikalingas gembės uždengimas, minimali sąrama reikalinga 240 mm.

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.

Tel.: +370 37 308 900

El. paštas.: info@idomus.lt

www.idomus.lt

