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INFORMAŢII GENERALE
Listele de preţuri nu cuprind montajul
Preţurile sunt în EURO fără TVA, inclusiv ambalare.
În comezi prima dimensiune se trece lăţimea şi a doua înălţimea
Termenul de garanţie pentru produs este de 2 ani, din care perioada de garanţie a panoului este de 10 ani.
Garanţia la motoarele şi accesoriile Somfy este de 5 ani.
Garanţia se pierde în cazul montajului necorăspunzător sau în cazul folosirii inadecvate a produsului
Comenzile în producţie se introduc doar pe formularul de comandă.
Reclamaţia nu va fi recunoscută dacă comanda nu este trimisă pe formular de comandă
Termenul de livrare: porţilor de garaj secţionale, porţilor batante duble în culori standard este de 10 zile lucrătoare
porţilor de garaj secţionale, porţilor batante duble în culori RAL şi renolit este de 15 zile lucrătoare
porţi de garaj industriale este de 20 zile lucrătoare
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POARTĂ DE GARAJ SECŢIONALĂ
POARTĂ DE GARAJ SECŢIONALĂ - DESCRIEREA PRODUSULUI
Poarta de garaj secţională face parte din cel mai dorit produs din categoria sa. Pentru performanţa sa,
gama largă de variante ale panoului sunt soluţia potrivită cerinţelor clientului. Pentru producţia de porţi utilizăm
componente de top de la furnizori cu reputaţie care îndeplinesc criterile standardelor europene marcj CE, care
garantează calitatea înaltă a produsului final.
Secţiunea: Este compusă din tablă galvanizată cu grosime de 0,45 mm cu suprafaţă plasticată, înălţimea secţiuni
este de 500 si 610 mm, grosimea secţiuni este de 40 mm cu protecţia optimă înpotriva pierderilor căldurii, izolaţie
CFC - spumă poliuretanică fără freon, secţiunea cu suprafaţă netedă în cinci modele (ACTUAL, CLASIC, FINAL,
RUSTICAL, LUXURY). Secţiunile au caracteristici de securitate împotriva prinderi degetelor.
Greutatea porţii 11kg/m², rezistenţa termică a panourilor este 0,51 W/m²K
Opţiuni coloristice: vezi tabelul din pagina nr. 3. Partea exterioară a porţi de asemenea se confecţionează cu
înfolierea în imitaţie de lemn în nuanţe non-standard (doar panoul CLASIC), sau vopsire în culori RAL.
Partea interioară a porţii doar în culoarea albă (RAL 9010).
Cadru: Oţel galvanizat. În echipare standard: şinele de ghidare, arcuri cu siguranţa împotriva căderii porţi producător DOCO
Toate părţile mobile sunt testate până la 20000 cicluri.
Acţionare: Manuală - arcuri de torsiune.
Electrică (înterupător, telecomandă, acţionare biometrică, acţionare cu telefonul mobil).

Arc de torsiune zincat
testat la 20000 cicluri
- siguranţa împotriva căderii

Detaliu panou superior si inferior
cu garnitura de etanşare

Balama reglabilă pentru
o reglare a porţii simplă

Securitate împotriva prinderii
degetelor

Balamale reglabile superioare

Schelet metalic zincat
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POARTĂ DE GARAJ SECŢIONALĂ
INFORMAŢII TEHNICE
Construcţia porţii de garaj secţionale
3

2
5

LEGENDA

6

1 - ghidaj vertical
2 - ghidaj orizontal
3 - ax cu arcuri de torsiune
4 - secţiuni
5 - ghidaj pt motor
6 - motor

4

1

TIPURI ŞI OPŢIUNI COLORISTICE ALE PANOURILOR
CLASIC
panou neted

FINAL
nervuri pe jumătate

Denumirea panoului
ACTUAL*
model lamelar

X

X

X

X

X

LUXURY
microprofil

RUSTICAL
model casetat

X
X
X

X

Opțiuni coloristice

Albă RAL 9010
RAL 9006
Antracit RAL 706
Stejar Auriu - 21
Cireș Amareto - 22
Pin de munte - 23
Stejar închis - 24
Nuc balsamic - 25
Mahon - 26
Stejar natural - 27
Nuc închis - 28
Douglas - 29
Oregon - 30
Stejar rustic - 31
Stejar de baltă - 32
Nuc natural - 35
Teak - 40
mesteacăn roz - 41
Nevada - 42
Macore - 43
Stejar deschis - 44
Cireș
Argintie RAL 9007
Maro RAL 8014

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

* panouri cu suprafața woodgrain
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POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
PREGĂTIREA CONSTRUCȚIEI
DESCHIDEREA CONSTRUCȚIEI

- marginile golului trebuie să fie drepte, curate și cu unghiuri drepte.
- abateri orizontale și verticale max 5mm / m
- înainte de montaj pardoseala trebuie finisată
- în zona de funcționare a porții nu este voie să fie nici un obstacol (țevi, rafturi, etc.)
- în cazul acționării cu motor trebuie să fie aplicată în tavan o priză 230V / 50Hz / 6A, de preferat în locul unde
vine montat motorul, la granița dintre adăncimea tavanului (ZHS)

MĂSURĂTORI
230 V/6V
50 Hz

ZHS

LEGENDA

VSO

VN

ŠSO

ĽO

PO

VN - înălțimea buiandrug
ŠSO - lățimea golului
VSO - înălțimea golului
LO - căptușeala stănga (min. 100 mm)
VN - výška
nadpražia
PO - căptușeala dreapta
(min.
100 mm)
ZHS - adăncimea plafonului
(adăncimea garajului)

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI
Panou: CLASIC, FINAL, LUXURY, RUSTICAL - panouri cu suprafața netedă
ACTUAL - panouri cu suprafața woodgrain
Culoarea panoului: alb(ACTUAL, CLASIC, FINAL, RUSTICAL, LUXURY), argintiu - RAL 9006 (LUXURY),
argintiu - RAL 9007 (CLASIC), antracit - RAL 7016 (CLASIC), maro - RAL 8014 (ACTUAL)
Construcția: șine de de ghidare zincate
Acționare: manuală
Securitate: - arcuri de egalizare cu protecție contra căderii porți la ruperea arcurilor de torsiune sau a cablurilor
- siguranță împotriva prinderii degetelor
- siguranță pentru obstacol la coborăre
Accesorii: - mâner negru bilateral (poartă fără acționare electrică)
- colțar de montaj 30x30 mm (1buc.)
ADAOSURI:
- înfoliere în renolit (58 nuanțe, doar pe o parte, posibil doar la panoul CLASIC)
- vopsire porți în culori RAL
- feronerie PREGO, TUNEL, BUNKER, KARA
- acționare electrică cu accesorii
- ușă pietonală cu accesorii
- geamuri ornamentale
- închidere cu cheie cu maner bilă
- zăvor interior
- colțare de montaj
- profil de conexiune C spate
Tăiere: Se scurtează panourile și ghidajele verticale a feroneriei la înălțimea deschiderii construcției
specificată în comandă. Panouri CLASIC, FINAL, ACTUAL, LUXURY se scurtează din panoul superior,
cât este nevoie, la panoul RUSTICAL (casetat) se scurtează simetric panoul superior și inferior.
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POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
I. POARTĂ DE GARAJ TIP STANDARD (feronerie standard) I. FERONERIE STANDARD

VN - înălțimea buiandrugului
pentru acționare manuală min. 200 mm
pentru acțonare electrica min. 200 mm
PV - înălțimea de trecere
pentru acționare manuală = VSO - 170 mm
pentru acționare electrică = VSO - 45 mm
ZHS - adăncimea plafonului
pentru motoare ERTE
pentru VSO 2500 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru motoare SOMFY
SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (până la 10m²)
SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (până la 15m²)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm
fără motor VSO + 660mm
ATENȚIE!
La comandarea profilului de conexiune C spate trebuie
folosit pt. motor ERTE șina de culisare 3,9 m
de la VSO 2370 mm

Lățimea golului

II. POARTĂ DE GARAJ TIP PREGO (feronerie îngustă)

II. FERONERIE ÎNGUSTĂ
VN - înălțimea buiandrugului
pentru acționare manuală min. 70 mm
pentru acțonare electrica min. 120 mm
PV - înălțimea de trecere
pentru acționare manuală = VSO - 170 mm
pentru acționare electrică = VSO - 45 mm
ZHS - adăncimea plafonului
pentru motoare ERTE
pentru VSO 2250 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru motoare SOMFY
SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (până la 10m²)
SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (până la 15m²)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm
fără motor VSO + 660mm

80mm

Pagina 5

Lățimea golului

80mm

ATENȚIE!
La acest tip de feronerie nu este posibillă montarea
mănerului exterior și nici încuietoare cu bilă! Mănerul
îngropat este montat la confecționare.Profilul de
conexiune C spate este livrat automat și este inclus
în prețul porți

POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
III. POARTĂ DE GARAJ TUNEL (feronerie fără buiandrug, fără căptușeală)
III. FERONERIE TUNEL
VN - înălțimea buiandrugului
pentru acționare manuală = 0 mm
pentru acțonare electrica min. 40 mm (buiandrugul îl realizăm
din țeavă pătrată 40x40 mm)
PV - înălțimea de trecere
pentru acționare manuală = VSO - 110 mm
pentru acționare electrică = VSO - 70 mm (la buiandrug de 40 mm)
pentru acționare electrică = VSO - 140 mm (fără buiandrug)
ZHS - adăncimea plafonului
pentru motoare ERTE
pentru VSO 2250 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm

Lățimea de trecere (PŠ) = ŠSO - 180mm

pentru motoare SOMFY
SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (până la 10m²)
SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (până la 15m²)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm

Lățimea golului

fără motor VSO + 660mm
ATENȚIE!
La acest tip de feronerie nu este posibillă montarea mănerului exterior și nici încuietoare cu bilă!
Mănerul îngropat este montat la confecționare.
Lățimea maximă a porții este de 5000 mm (confecționarea porții cu o lățime mai mare doar după consultarea cu producătorul!).
Profilul de conexiune C spate este livrat automat și este inclus în prețul porți.

IV. POARTĂ DE GARAJ BUNKER (feronerie cu buiandrug, fără căptușeală)

IV. FERONERIE BUNKER
VN - înălțimea buiandrugului
pentru acționare manuală = 70 mm
pentru acțonare electrica min. 120 mm
PV - înălțimea de trecere
pentru acționare manuală = VSO - 110 mm
pentru acționare electrică = VSO - 70 mm
PŠ - lățimea de trecere
Căptușeală 45 mm = ŠSO - 80 mm
Căptușeală 0 mm = ŠSO - 180 mm
ZHS - adăncimea plafonului
pentru motoare ERTE
pentru VSO 2250 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm

Lățimea de trecere (PŠ) = ŠSO - 180mm
Lățimea golului

ATENȚIE!

pentru motoare SOMFY
SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (până la 10m²)
SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (până la 15m²)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm
fără motor VSO + 660mm

La acest tip de feronerie nu este posibillă montarea mănerului exterior și nici încuietoare cu bilă!
Mănerul îngropat este montat la confecționare.
Lățimea maximă a porții este de 5000 mm (confecționarea porții cu o lățime mai mare doar după consultarea cu producătorul!).
Profilul de conexiune C spate este livrat automat și este inclus în prețul porți.

Pagina 6

POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
V. POARTĂ DE GARAJ TIP KARA (feronerie cu înălțare)

V. FERONERIE CU ÎNĂLȚARE
VN - înălțimea buiandrugului = 350 mm sau mai mult
PV - înălțimea de trecere = VSO - 0 mm
ZHS - adăncimea plafonului
pentru motoare ERTE
pentru VSO 2500 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3800 mm
pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4400 mm

HL

pentru motoare SOMFY
SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (până la 10m²)
SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (până la 15m²)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm

=PV

fără motor VSO + 660mm
HL = ridicare înălțată până la 1000 mm
până la 400 mm - automatizare laterală (automatizarea
poate fi poziționata pe mijloc sau pe laterale, lățimea
captușeli pe partea motoruli min. 250 mm).
ATENȚIE!
La comandarea profilului de conexiune C spate, este
necesar ca la motorul ERTE sa fie folosită șina de
culisare 3,9 m de la VSO 2370 mm!
La această feronerie nu este posibilă montarea
mănerului exterior și nici încuietoare cu bilă!
Mănerul îngropat este montat la confecționare!

COMPUNEREA
PANOURILOR

TABEL CU NUMĂRUL ARCURILOR
Înălțimea
golului
(mm)

până
2000

2000

1

2125
2250

1
1

2375
2500

2
2
2

2750
3000

2

2001
2250

2251
2500

2501
2750

1

1
1

1

1
2
2
2
2

Lungimea golului (mm)

610

3

până 1870

_

3

până 2040

4

3
_

3
3

până 2150
până 2260
până 2370

3
2

3501
4000

4001
4500

4501
5000

5001
5500

2
2

2
2

2

2
2

3
3

3
3

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2
2
2
2

2
2

3
3

3
3

2

3

3

2

2

3

3

3
3

Finisaj: interior RAL 9010 STUCCO / exterior RAL9010, Stejar auriu - tetura lemnului (woodgrain)
T IPUL 1
L = 2721 m m
Lățimea deschiderii 2121-2681 mm

350

507

250

507

250

507

350

T IPUL 2
L = 2968 m m
Lățimea deschiderii 2668-2928 mm

200

507

180

507

180

507

180

507

200

1
2
3

până 2480

1
_

până 2540

5

4
_

până 2760

TIPURI ȘI DIMENSIUNI PANOULUI RUSTICAL
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500

3001
3500

1

Nr. panouri

Înălțimea
golului
(mm)

2751
3000

3

2

până 2870

2

3

până 2980

1

până 3040

6

4
_

POARTĂ DE GARAJ SECȚONALĂ
POARTĂ DE GARAJ cu feronerie CALMO ( o poartă de garaj silențioasă)
!!! Noutate în gama noastră de produse este o poartă de garaj
cu nivelul zgomotului de operare redus.
Reducerea zgomotului de operare a porții este rezolvată prin
folosirea balamalelor din compozit, roți silențioase, suporții orizontali
de ghidare sunt izolați fonic, la șina motorului se folosește curea.
Rola este confecționata pe toată suprafața de aderanța dintr-un
plastic moale rezistent.
Bolțurile sunt din oțel și montate etanș în plastic, ceea ce împiedică
deplasarea panourilor unu față de celălalt.
La folosirea sistemului CALMO se reduce zgomotul cu 15 dB.

Suport orizontal de ghidare

Balama laterală din compozit

Balama mediană

Rolă cauciucată(silențioasă)

Balama laterală din compozit
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POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
UȘĂ PIETONALĂ INTEGRATĂ - tipul ALTO (cu prag standard)
DIMENSIUNEA INTERIOARĂ A UȘII: 800 x 1900 mm
ÎNĂLȚIMEA PRAGULUI: 90 mm
PROFIL: aluminiu
CULOAREA PROFILULUI: alb, argintiu ALU ELOX, contra cost se poate vopsi
în RAL, sau înfoliere.
DESCHIDERE: măner cu zăvor
Din motive de rezistență a porți, ușa pietonală se poate monta în poartă cu
înălțimea min. 2200 mm. Recomandăm poziționarea ușii în centrul porți.
Dacă poziționarea este în stănga-dreapta trebuie menținută distanțaminimă
de 500 mm de la marginea porți.
La poartă mai mică ca și VSO 2200 mm dimensiunile porții se ajustează, în
așa fel încăt sa fie respectată înațimea panoului de deasupra ușii min 150 mm.
La poartă acționată electric este automat livrat și întrerupătorul de siguranță pentru ușa pietonală.
Lățimea maximă a porții de garaj cu ușă pietonală de trecere este de 4000 mm !

DETALII TEHNICE
PRAG STANDARD - secțiune laterală

DESCHIDEREA UȘII

STANGA

DREAPTA

Exterior

Exterior

Interior

o parte a profilului care formeaza rama
ușii dupa închidere rămăne vizibil

Interior

EXT.

INT.

90mm

50mm

INT.

Pragul de jos a ușii de trecere
tipu ALTO

Balama tip pieptăn - deschis

EXT.
Balama tip pieptăn - închis

La poarta tip casetat este posibilă montarea ușii de trecere doar după consultarea cu producătorul.
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POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
UȘĂ PIETONALĂ INTEGRATĂ tipul BASSO (cu prag îngust)
DIMENSIUNEA INTERIOARĂ A UȘII: 800 x 1900 mm
ÎNĂLȚIMEA PRAGULUI: 30 mm
PROFIL: aluminiu
CULOAREA PROFILULUI: negru (RAL 9005), contra cost vopsiere RAL sau
laminare. Componentele din plastic doar negre.
DESCHIDERE: măner cu zăvor, culoarea ALU ELOX - argintie
Din motive de rezistență a porți, ușa pietonală se poate monta în poartă cu
înălțimea min. 2200 mm. Recomandăm poziționarea ușii în centrul porți.
Dacă poziționarea este în altă parte decăt în centru trebuie menținută distanța
minimă de 500 mm de la marginea porți.
La poartă mai mică ca și VSO 2200 mm dimensiunile porții se ajustează, în
așa fel încăt sa fie respectată înațimea panoului deasupra ușii min 150 mm.
La poartă acționată electric este automat livrat și întrerupătorul de siguranță pentru ușa pietonală.
Lățimea maximă a porții de garaj cu ușă pietonală de trecere este de 4000 mm !

INFORMAȚII TEHNICE
PRAG INGUSTAT - secțiune laterală

DESCHIDEREA UȘII

STANGA
Interior

Exterior

gulerul aripii ușii de trecere
acoperă toată rama ușii

DREAPTA
Interior

EXT.

Exterior
INT.

30mm
Pragul de jos a uși de trecere
tipu BASSO

INT.
balama integrată - deschis

EXT.
balama integrată închis

La poarta tip casetat este posibilă montarea ușii de trecere doar după consultarea cu producătorul.
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POARTĂ DE GARAJ SECȚIONALĂ
FERESTRE
488

610

30.

322

36.

146

rama PVC neted alb,
sticla transparentă, 610 x 146 mm

rama PVC woodgrain albă,
sticla transparentă, 488 x 322 mm

658

488

31.

322

37.

rama PVC woodgrain albă,
sticla model Stucco, 488 x 322 mm

337

cheder din cauciuc negru
sticla transparentă, 658 x 337 mm
488

330

32.

38.

322

rama PVC Stejar auriu,
sticla transparentă, 488 x 322 mm

rama inox, sticla transparentă
diametru Ø 330 mm
310

488
310

33.

322

39.
rama inox, sticla transparentă
dimensiuni 310 x 310 mm

rama PVC Nuc închis,
sticla transparentă, 488 x 322 mm

511

34.

321

GRILĂ DE VENTILAȚIE
rama PVC neted alb, sticla transparentă
dimensiuni 511 x 321 mm

344
138

511

35.

321

rama PVC neted alb, sticla model Krizet
dimensiuni 511 x 321 mm
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rama din plastic albă, neagră
dimensiuni 344 x 138 mm

PORŢI DE GARAJ BATANTE
X. POARTĂ BATANTĂ TIP TRISTAN (sistem fără cadru)
PREGĂTIREA CONSTRUCŢIEI
DESCHIDEREA CONSTRUCŢIEI

- poartă de garaj batantă tip TRISTAN folosim doar la reconstrucţie sau la schimbarea porţi de lemn sau a celei de
tablă. Astfel folosirea acestui tip de poartă este limitată.
- înainte de măsurare a porţi este obligatoriu de montat profil L în partea exterioară a deschideri construcţiei! Fără
profilul L nu se poate monta acest tip de poartă!
- partea frontală a profilului L trebuie să aibă minim 50 mm (vezi poza. 11)
- după demontarea vechii porţi de pe profilul L trebuie să verificăm egalitatea ramei
- diferenţa admisă în diagonală a deschiderii maxim 5 mm.
- În zona de deschidere a porţi de garaj în exterior să nu fie nici un obstacol sau denivelare de teren.
MĂSURĂTORI
- introduceţi deschiderea golului ( diferenţa admisă în diagonală a deschideri maxim 5 mm ).
- partea frontală a profilului L trebuie să aibă minim 50 mm (vezi poza. 11)
- la acţionare electrică trebuie să avem buiandrug cel puţin de 50 mm și în tavan trebuie să fie montată priza
230 V/50 Hz/ 6A, recomandat în centrul tavanului, la graniţă din adăncimea tavanului (ZHS).

Exterior
Poarta cu deschidere în exterior
Balamaua porţi:
LOIRA + 7000
(Fapim) - 2 puncte

DESCHIDEREA CONSTRUCŢIEI
DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE = DESCHIDEREA CONSTRUCŢIEI

Rama porţi din oţel:
profil L

Distanţier 5 mm

Panou 40 mm
Şurub pentru fixarea
balamalei de poartă

Tabla de fixare
material: oţel 2 mm

Interior
Poz. 11
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PORŢI DE GARAJ BATANTE
TRISTAN

Rama porţi din oţel:
profil L

DESCHIDEREA CONSTRUCŢIEI

Panou 40 mm

DIMENSIUNI DE PRODUCŢIE

Profilul uşii
intermediare

Exterior

Poarta cu deschidere în exterior

Poz. 12

COMPOZIŢIA DE BAZĂ A PREŢULUI:
- poarta esre furnizată fără ramă
- opritorii aripei fixe cu acţionare centrală, şi opritori de fixare când poarta este deschis ă
- fiecare aripă este echipată cu o pereche de balamale reglabile (alb, argintiu, bronz) şi garnitură
- rama este în aceea şi culoare ca şi panoul

ADAOSURI:
- fereastra,
- motor,
- grila de ventilaţie,
- autoînchizător,
- vopsirea panourilor şi ramei în culori RAL, înfoliere în imitații de lemn.
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PORȚI DE GARAJ BATANTE

Exterior

Poarta cu deschidere în exterior

Interior

Poz. 13
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PORȚI DE GARAJ BATANTE
XI. POARTĂ BATANTĂ TIP ZEUS (cu ramă de aluminiu fără întrerupere termică)
PREGĂTIREA CONSTRCȚIEI
DESCHIDEREA CONSTRUCȚIEI

- poarta de garj batantă ZEUS recomandăm montarea doar pentru goluri cu buiandrug mai mic ca 120 mm
- poarta poate fi simplă sau dublă batantă
- rama porți se montează în șpalet tencuit cu care se micșorează golul (vezi poza 14, 15)
- pragul este de 20 mm si se fixează în pardosea
- în zona de deschidere a porți de garaj în exterior să nu fie nici un obstacol sau denivelare de teren.

MĂSURĂTORI

- pentru producție se trece dimensiunea de producție (vezi poza 14 și 15)
- la acționare electrică trebuie sa avem buiandrug cel puțin de 40 mm și în tavan trebuie să fie montată
priza 230 V / 50 Hz / 6A, recomandat în centrul tavanului, la graniță din adăncimea tavanului (ZHS)

Exterior

Poarta cu deschidere în exterior

MĂSURĂTORI
DESCHIDEREA CONSTRUCȚIEI
DIMENSIUNI PRODUCȚIE

Dop de mascare

Panou 40 mm

FIXARE 1:
Tabla de fixare
INTERIOR
Poz. 14
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FIXARE 2:
Prin ramă

PORȚI DE GARAJ BATANTE
ZEUS

STABENÝ
OTVOR
DESCHIDEREA
CONSTRUCŢIEI

Interior

VÝROBNÝ
ROZMER
DIMENSIUNI
DE PRODUCŢIE

FIXARE 1:
Tabla de fixare

Exterior
Poarta cu deschidere în exterior

Panou 40 mm

Poz. 15
COMPOZIŢIA DE BAZĂ A PREŢULUI:
- poarta este furnizată cu ramă din aluminiu fără întrerupere termică, simplă sau dublă batantă cu garnitură
- balamale reglabile pe verticală şi orizontală, care oferă un reglaj perfect
- opritorii aripei neactive sunt integrate în ramă
- standard poarta conţine ancore din oţel dar poarta se poate fixa şi prin ramă
- ramele şi tocul sunt în culoarea por ţi
ADAOSURI:
- în poartă se poate monta ferestre şi grile de ventila ţie
- opritorul aripei inactive cu acţionare centrală (110 cm de jos),
- autoînchizător

- acționare electrică cu accesorii
- vopsirea panourilor și ramei în culori RAL, înfoliere
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PORȚI DE GARAJ BATANTE

Z EUS
Exterior

Dop de mascare

FIXARE 1:

FIXARE 2:

Tabla de fixare

Prin ramă

Dop de mascare

FIXARE 1:

FIXARE 2:

Tabla de fixare

Prin ramă

Interior

Poz. 16
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PORȚI DE GARAJ BATANTE
XII. POARTĂ BATANTĂ TIP HERCULES (cu ramă din aluminiu și întrerupere termică)
PREGĂTIREA CONSTRUCȚIEI
DESCHIDEREA CONSTRUCȚIEI

- poarta de garaj batantă HERCULES recomandăm doar pentru goluri cu buiandrug mai mic ca 120 mm
- poarta poate fi simplă sau dublu batantă
- poarta de garaj batantă se poate confecționa cu o aripă fără prag, cu garnitură în partea inferioară
- rama porții se montează în șpalet tencuit cu care se micșorează golul (vezi poza 17, 18).

MĂSURĂTORI

- pentru producție se trece dimensiunea de producție (vezi poza 17 și 18).
- la acționare electrică trebuie să avem buiandrug cel puțin de 40 mm și în tavan să fie montată o priză
230 V/50 Hz/ 6A, recomandat în centrul tavanului, la granița din adăncimea tavanului (ZHS).

DESCHIDEREA CONSTRUCȚIEI
DIMENSIUNI DE PRODUCȚIE
LUMINOZITATE

FIXARE 2:
FIXARE 1:

Prin ramă

Tabla de fixare

Poz. 17
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PORȚI DE GARAJ BATANTE

DESCHIDEREA CONSTRUCȚIEI

DIMENSIUNI DE PRODUCȚIE

LUMINOZITATE

HER CUL ES

Poz. 18

COMPOZIȚIA DE BAZĂ A PREȚULUI:

- poarta este furnizată cu ramă din aluminiu cu întrerupere termică, simplă sau dublă batantă cu garnitură
- balamale reglabile pe verticală și orizontală, care oferă un reglaj perfect
- posibilitatea fără prag dar cu garnitură în partea inferioară a aripei
- blocarea aripei fixe este integrată în partea superioară și inferioară
- aripile sunt cu un sistem care previne închiderea
- ancoră pentru montaj
- ramele și tocul sunt în culoarea porți

ADAOSURI:

- blocarea aripei fixe cu acționare centrală cca 110 cm de jos
- ferestre, grilă de ventilație, autoînchizător
- acționare electrică
- vopsirea panourilor și ramei în culori RAL, înfoliere.
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PORȚI DE GARAJ INDUSTRIALE
POARTĂ DE GARAJ INDUSTRIALĂ
Porțile de garaj industriale sunt destinate spre a fi folosite în hale de producție, depozite și alte obiective,
în care necesitatea cere porți de dimensiuni peste cele standard, o funcționare de înaltă fiabilitate.
Secţiunea: Este compusă din tablă galvanizată cu grosime de 0,45 mm cu suprafaţă plasticată, înălţimea secţiuni
este de 500 si 610 mm, grosimea secţiuni este de 40 mm cu protecţia optimă înpotriva pierderilor de căldură, izolaţie
CFC - spumă poliuretanică fără freon, secţiunea cu suprafaţă netedă în cinci modele (ACTUAL, CLASIC, FINAL,
RUSTICAL, LUXURY). Secţiunile au caracteristici de securitate împotriva prinderi degetelor.
Greutatea porţii 11kg/m², rezistenţa termică a panourilor este 0,51 W/m²K
Opţiuni coloristice: alb (RAL 9010). Partea exterioară a porții se livreaza înfoliată în renolit diferite nuanțe de
imitație a lemnului (standard, non-standard) sau vopsite în RAL.
Partea interioară a porţii doar în culoarea albă (RAL 9010).
Cadru: Oţel galvanizat cu suprafaţa zincată. În echipare standard: şinele de ghidare, arcuri cu siguranţa împotriva
căderii porţi - producător DOCO
Toate părţile mobile sunt testate până la 20000 cicluri.
Acţionare: arcuri de torsiune cu posibilitate adaugarea motorului.

2

23

69

60

17

13

2

85

1,5
Noul profil al ghidajelor verticale în formă
de U cu grosimea de 2 mm oferă o
rigiditate mai mare la torsiune și mărește
aderanța garniturii la panourile laterale

9 x 35

Garnitura inovatoare dublă
crește rezistența la apă a porții în
timp ce reduce premeabilitatea.

11 x 35

Profilul de nivelare facilitează instalarea șinelor de ghidare orizontale în același
timp stabilizează colțurile, rezultănd constanța diagonalelor. De asemenea este
folosit ca ipotenuză montare în tavan cea ce îl întărește.

9

Pentru o montare mai ușoară sunt în ghidaje făcute 2
seturi de găuri pentru șuruburi cu diametre de 8 și 10
mm, ce marăște variabilitatea de prindere a materialului de ancorare pentru fiecare clădire.

2,5

L

10

17

435

50

54
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PORȚI DE GARAJ INDUSTRIALE

ZHS

LEGENDA

VN

VSO
ŠSO

ĽO

PO

VN - înălțime buiandrug (după tipul porți)
ŠSO - lățimea golului
VSO - înălțimea golului
ĽO - căptușeala stângă
PO - căptușeala dreaptă
(lățimea min 100 mm, în partea acționării min. 250 mm)
ZHS - adăncimea plafonului

Dacă în locul în care vine montată poarta nu există pereți drepți sau o construcție de oțel, atunci trebuie creată
după desenele de mai jos.
Pentru tipuri de porți ST, LHR, ST-P

Pentru tipuri de porți HL, VL Gilotină, HL-P

A B

A=150mm

A B

A=150mm

VN

K
VN

VSO
VSO

ŠSO

PO

ŠSO

ĽO

PO

B - spațiul necesar pentru consolele arcurilor, suficient de puternic, lățime min 100 mm
K - înălțimea necesară pentru ax cu arcuri 350 mm

Tipul porți
ST - culisare standard
LHI 200 - buiandrug îngustat,
arcuri în spate
LHI 300 - buiandrug îngustat,
arcuri în spate
HL - culisare înălțată
VL - culisare ver�cală GILOTINĂ
VL - culisare ver�cală GILOTINĂ,
arcuri desupra deschizăturii
ST-P - copiază acoperișul
HL-P - copiază acoperișul,
buiandrug înălțat
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Buiandrug Căptușeală Căptușeală în partea Adăncimea
(mm)
(mm)
acționării (mm) plafonului (mm)
min. 420 min. 100
min.250
VSO + 478
min. 200
min. 300

min. 105 în gol, în locul
poziționării arcurilor mni.
120/160*

VSO + 1000
VSO + 700

HL + 295 min. 100
VSO + 400 min. 100

min. 250
min. 250

VSO + 660 - HL
max. 450

VSO + 400 min. 100

min. 250

max 450

420

min. 100

min. 250

VSO + 660

420

min. 100

min. 250

VSO + 660 - HL

Înălțimea de trecere la tipul
LHR = VSO - 150 mm.
Celelalte tipuri își păstrază
înălțimea de trecere PV = VSO

În cazul acționării electrice este necesar
amplasarea dozei de legătură în partea
stăngă sau partea dreaptă a porți
230V/50Hz sau 400V/50Hz (după alegerea
sistemului de acționare), siguranța 10A.
* min. 120 pentru porți până la 225 kg
min. 160 pentru porți peste 225 kg

PORȚI DE GARAJ INDUSTRIALE
COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI
Panou: CLASIC, FINAL, LUXURY - suprafața netedă, panoul ACTUAL - suprafața woodgrain
Culoarea panoului: alb (ACTUAL, CLASIC, FINAL, LUXURY,) argintie - RAL 9006 (LUXURY)
argintiu - RAL 9007 (CLASIC), antracit - RAL (CLASIC), maro - RAL 8014 (ACTUAL),
roșu - RAL 3000 (ACTUAL), albastu - RAL 5010 (ACTUAL)
Construcția: șinele de ghidare zincate
Feronerie: tip ST - feronerie standard
Acționare: manuală
Siguranță: - arcuri de egalizare cu protecție contra căderii porți la ruperea arcurilor
- securitate împotriva prinderii degetelor
- frăne de siguranță în cazul ruperii cablului de acționare
Accesorii: - mâner negru bilateral (poartă fără acționare electrică)
- colțar de montaj 30x30 (1buc.)
- profil de conexiune C spate

ADAOSURI:

- înfoliere în renolit (58 de nunțe, doar o parte, posibil doar la panoul CLASIC)
- vopsirea porții în culori RAL
- feronerie tip LHR, LHF (feronerie îngustată), HL (culisare înălțată), VL-GILOTINA (culisare înălțată)
ST-P (culisare care copiază acoperișul), HL-P (culisare care copiază acoperișul, culisare înălțată)
- acționare electrica cu accesorii
- ușă pietonală de trecere cu accesorii
- geamuri ornamentale
- închidere cu maner bilă și cheie
- zăvor interior
- colțare de montaj

INFORMAȚII TEHNICE
MONTAREA MOTORULUI SOMMER - poziționare laterală
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POARȚI DE GARAJ INDUSTRIALE
TIPURI PORȚI DE GARAJ INDUSTRIALE

Tipul ST - feronerie standard
Tipul LHI - feronerie îngustată
Tipul HL - culisare înălțată
Tipul HL - GILOTINĂ, culisare înălțată
Tipul ST-P - culisare care copiază acoperișul
Tipul HL-P - culisare înălțată care copiază acoperișul

POARTĂ DE GARAJ INDUSTRIALĂ TIPUL ST (feronerie standard)
ZHS
Z

VN

ST
Versiune standard
VSO < 5500 mm VN min. 420 mm
VSO > 5500 mm VN min. 460 mm
(VN - înălțime buiandrug)
Dimensiuni maxime a golului:
lățime 8500 mm, înălțime 7000 mm

A
VSO=PV

Z=295 mm
(Z - spațiul necesar pentru arcuri)
A= VSO + 255 mm
(A - înălțimea culisări verticale)
VSO = PV
(înălțimea golului = înălțimea de trecere)
ZHS = VSO + 478 mm
(ZHS - lungimea culisării orizontale =
lungimea tavanului cu construcție)
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ZHS
VN

LHI 200
Versiune îngustată pentru VN min. 200
acrurile în spate, suprafața max. a porții 30 m²
Dimensiuni maxime a golului:
lățime 6000 mm, înălțime 5000 mm
VN = 200
(VN - înălțime buiandrug)

VSO

PV - înălțimea de trecere
pentru acționare manuală = VSO - 70 mm
pentru acționare electrică = VSO
(VSO - înălțimea golului)

PV

ZHS = VSO + 1000 mm
(ZHS = lungimea tavanului cu construcție)
Șpalet:
în locul golului de construcție min. 105 mm
în locul poziționării arcurilor până la 225 kg min.
120mm, peste 225 kg min. 165 mm

ZHS
VN

LHI 300
Versiune îngustată pentru VN min. 300
acrurile în spate, suprafața max. a porții 30 m²
Dimensiuni maxime a golului:
lățime 6000 mm, înălțime 5000 mm
VN = 300
(VN - înălțime buiandrug)

VSO

PV

PV - înălțimea de trecere
pentru acționare manuală = VSO - 70 mm
pentru acționare electrică = VSO
(VSO - înălțimea golului)
ZHS = VSO + 700 mm
(ZHS = lungimea tavanului cu construcție)
Șpalet:
în locul golului de construcție min. 105 mm
în locul poziționării arcurilor până la 225 kg min.
120mm, peste 225 kg min. 165 mm
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PORȚI DE GARAJ INDUSTRIALE
POARTĂ DE GARAJ INDUSTRIALĂ TIP HL (culisare înălțată)
ZHS

HL
Versiune cu culisare înălțată

Z

Dimensiuni maxime ale golului:
lățime 8500 mm, înălțime 6000 mm

HL

Z = 295 mm
(Z - spațiul necesar pentru acrcuri)
A = VSO + HL
(A - înălțimea culisării verticale)
A

HL = se specifică la comandare
(buiandrug înălțat)
VSO=PV

VSO = PV
(înălțimea golului = înălțimea de trecere)
ZHS = VSO + 660 - HL
(ZHS - lungimea tavanului cu construcție)

POARTĂ DE GARAJ INDUSTRIALĂ TIP VL
ZHS

- GILOTINĂ (culisare înălțată)

VL - GILOTINA
Versiune pentru buiandrug foarte înalt

Z

VN = VSO + 400 mm
(VN - înălțime buiandrug)
Dimensiuni maxime ale golului:
lățime 8500 mm, înălțime 5500 mm

VN

Z = 295 mm
(Z - loc necesar pt arcuri)
A

A = 2 x VSO + 400
(A - înălțimea culisării verticale)
VSO = PV
(înălțimea golului = înălțimea de trecere)

VSO = PV

ZHS = 450 mm
(ZHS - lungimea tavanului cu construcție)
Observație:
Acest tip de feronerie se poate confecționa si cu arcurile
deasupra golului, în cazul acesta dim. min. VN = VSO + 250 mm
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POARTĂ DE GARAJ INDUSTRIALĂ TIPUL

ST-P (culisare care copiază acoperișul)

ST-P
Culisare care copiază acoperișul
VSO < 5500 mm VN min. 420 mm
VSO > 5500 mm VN min. 460 mm
(VN - înălțime buiandrug)
Z

S

ZH

X

VN

Dimensiuni maxime a golului:
lățimea 8500 mm, înălțimea 6000 mm
Z = 295 mm
Z - spațiul necesar pt arcuri
Înclinare posibilă X = 3° - 45°

A

A = VSO + 255 mm
(A - înălțimea culisări verticale)

VSO=PV

VSO = PV
(înălțimea golului = înălțimea de trecere)
ZHS = VSO + 660 mm
(ZHS - lungimea tavanului cu construcție)

POARTĂ DE GARAJ INDUSTRIALĂ TIPUL

X

Z

HS

Z
VN

HL

HL-P

(culisare care copiază acoperișul înălțată)
HL-P
Culisare care copiază acoperișul, posibilă
montarea la toate tipurile de buiandrug
VSO < 5500 mm VN min. 420 mm
VSO > 5500 mm VN min. 460 mm
(VN - înălțime buiandrug)
Dimensiuni maxime a golului:
lățimea 8500 mm, înălțimea 6000 mm
Z = 295 mm
(Z - spațiul necesar pentru arcuri)
Înclinare posibilă X = 3° - 45°

A
VSO=PV

A = VSO + HL
(A - înălțimea culisări verticale)
VSO = PV
(înălțimea golului = înălțimea de trecere)
HL = se specifică la comandare
ZHS = VSO + 660 mm
(ZHS - lungimea tavanului cu construcție)
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Culoarea

Tipul porţii

Nr. Ordine

Număr bucăţi

Tipul

Tipul panoului:
CLASIC
ACTUAL
FINAL
RUSTICAL
LUXURY

Tipul porţii de garaj:
I. Poartă secţională STANDARD
II. Poartă secţională PREGO
III. Poartă secţională TUNEL
IV. Poartă secţională BUNKER
V. Poartă secţională KARA

Observaţii:

(mm)

Înălţim
e

Înălţime buiandrug

Culoarea panourilor:
1.albă RAL 9010
2.stejar auriu
3.mahon
4.nuc închis
5.cireş
6.maro 8014
7.argintie 9007
8.argintie 9006
9.antracit 7016
10.inox
11.cireş amareto-22
12.pin de munte-23
13.stejar închis-24
14.nuc balsamic-25
15.stejar natural-27
16.douglas-29
17.oregon-30

(mm)

Lăţime

Dimensiune
gol

Şpalet

Tipul

Adăncime tavan (mm)

S (mm)

D (mm)

18.stejar rustic-31
19.stejar de baltă-32
20.nuc natural-35
21.teak-40
22.mesteacăn roz-41
23.nev ada-42
24.macore-43
25.stejar deschis-44
26.alte renolituri
27.alte RAL

Uşă pietonală
Geam ul

Data comandării:

(1-negru / 2-inox)

Încuietoare cu bilă

poziţionare - schiţă, buc.

Panou ALU ELOX

poziţionare - schiţă, buc.

Grilă de ventilaţie

Autoînchizător

culoarea ram ei :1.albă, 2.argintie, 3.alte RAL, 4.alte RENOLITURI
pziţionare: m - mijloc, a - alte (schiţă)
deschidere din exterior: S/D
feronerie: 1.măner-măner
2.măner-bilă
3.încuietoare panică

tipul: A - ALTO (prag standard), B - BASSO (prag îngustat)

Fereastra:
30. rama PVC w oogdrian albă, sticla transparentă (488x 322)
31. rama PVC w oodgrain, albă, sticla sablată (488x 322)
32. rama inox , sticla transparentă (diametru330)
33. rama inox , sticla transparentă (310x 310)
34. rama PVC neted, albă, sticla transparentă (511x 321)
35. rama PVC neted, albă, sticla chinchilla (511x 321)
36. rama PVC neted, albă, sticla transparentă (610x 146)
37. ramadin gumă neagră, sticla transparentă (655x 337)
38. rama PVC netedă, stejar auriu, sticla transparentă (488x 322)
39. rama PVC netedă, nuc închis, sticla transparentă (488x 322)
Uşă pietonală:

Poziţionare

Panoul

Deschidere

www.suntech-romania.ro

Feronerie

Tel. :
Fax :

Culoarea ramei

Data livrării:

Culoarea profilului de

Blocator interior
Acţionare:

Feronerie CALMO

superior şi inferior

AL

Acţionare

Deblocator de urgenţă
în plus (buc.)

Telecomandă

Accesorii electrice ERTE:
6. Dispozitiv control de interior

Accesorii electrice SOMFY:
1. Tastatură w ireless RTS
2. Tastatură cablu
3. Întrerupător cheie pe tencuială
4. Întrerupător cheie sub tencuială
5. Baterie rezerv ă
6. Dispozitiv control de interior

Colţar de montaj 30x30

Feronerie silenţioasă CALMO:
DA
NU

Telecom andă în plus:
1.ERTE 3-canale
2. SOMFY Key go RTS 4-canale

Culoarea profilului AL superior şi inferior:Receptor exterior:
1.standard-neagră
1. ERTE receptor: 1-canal
2.alte RAL
2. SOMFY receptor RTS
3.alte RENOLIT

9.motor SOMFY DEXXO Pro 1000+şina culisare 3,5 m
10.motor SOMFY DEXXO Pro 1000+şina culisare 4,5 m

8.motor SOMFY DEXXO Pro 1000+şina culisare 2,9 m

7.motor SOMFY DEXXO Pro 800+şina culisare 4,5 m

6.motor SOMFY DEXXO Pro 800+şina culisare 3,5 m

5.motor SOMFY DEXXO Pro 800+şina culisare 2,9 m

3.motor ERTE+şina culisare 3,3 m
4.motor ERTE+şina culisare 3,9 m

2.manuală cu reductor mecanic

1.manuală

Adresa livrării:

Receptor extern (buc.)

Modul de livrare:

Accesorii electrice

Nr. comandă:

Tipul

Cumpărător:

Bucăţi

S.C. Suntech S.r.l.
Calea Aradului nr. 1
315500 Nădlac
0257/474 447
0257/474 437

(tipul, nr. buc.)

POARTĂ DE GARAJ SECŢIONALĂ

(1 stand.+ x buc. În plus)

Tipul porţii

de fabricare

Dim ensiunea

2.stejar auriu

7.argintie 9007

8.argintie 9006

9.antracit 7016

10.inox

ACTUAL

FINAL

RUSTICAL

LUXURY

21.teak-40

Geam

Data livrării:

2.măner - bilă
3. încuietoare panică

17.oregon-30

18.stejar rustic-31

3.alt RENOLIT (specificaţi numărul)
Tipul feroneriei:1. măner - măner

1.albă

Culoarea ram ei:

39.rama PVC nuc inchis, sticla transparentă (488x 322)

38.rama pv c stejar auriu, sticla transparentă (488x 322)

37.rama neteda din guma, sticla transparentă (655x 337)

36.rama PVC neted, sticla transparentă (610x 146)

35.rama PVC neted, sticla chinchilla (511x 321)

34.rama PVC neted, sticla transparentă (511x 321)

33.rama inox , sticla transparentă (310x 310)

32.rama inox , sticla transparentă ( diametru 330)

31.rama PVC w oodgrain, sticla sablată (488x 322)

15.stejar natural.-27

27.alte RAL

26.alte renolituri

25.stejar deschis-44

24.macore-43

23.nev ada-42

22.mesteacăn roz-41

Culoarea ramei

Acţionare:

Receptor extern
în plus (buc.)

2. SOMFY receptor RTS

1. ERTE receptor pe un canal

Receptor extern:

2. SOMFY Key go RTS 4-canale

1.ERTE 3-canle.

Telecom andă în plus:

+şina culisare 2,9 m

5.motor SOMFY DEXXO Pro 800

3.motor ERTE+şina culisare 3,3 m

30.rama PVC w oogdrian, sticla transparentă (488x 328) 1.manuală

Grilă de ventilaţie
poziţionare-schiţă
număr bucăţi

16.douglas-29

dublă

2.

Împărţirea porţii
batante duble
simetrică / asimetrică

20.nuc natural-35

Tipul feroneriei

Geam :

în plus

2.alte RAL (specificaţi numarul)

13.stejar închis-24

simplă

Poziţionarea feroneriei
(S/D - vedere exterior)

19.stejar de baltă-32

Data comandării:

Blocator aripa neactivă

14.nuc balsamic-25

12.pin de munte-23

Tipul porţii batante:

1.

11.cireş amareto-22

5.cireş

6.maro 8014

Tipul panoului:

CLASIC

4.nuc închis

XIII. poartă batantă HERCULES 3.mahon

XI. poartă batantă ZEUS

poartă batantă TRISTAN

1.albă RAL 9010

Culoarea

Culoarea panourilor:

tipul

Panou

lăţime (mm)

X.

Nr. Bucăţi

www.suntech-romania.ro

Tipul porţii batante
simplă / dublă

Tipul Porţii

Nr. Ordine

0257/474 447
0257/474 437

înălţime (mm)

Tel
Fax:

tipul

Modul de livrare:

Autoînchizător

Nr comandă:

bucăţi

Cumpărător:

Modalităţi de control

S.C. Suntech
Calea Aradului nr. 1
315500 Nădlac

Telecomandă
în plus

POARTĂ DE GARAJ BATANTĂ

Accesorii electrice

6. Telecomandă de interior

5.Baterie de rezerv ă

4. Întrerupător cu cheie sub tencuială

3.Întrerupător cu cheie pe tencuială

2. Tastatură cablu

1. Tastatură w ireless RTS

Accesorii electrice SOMFY:

6. Întrerupător interior

Accesorii electrice ERTE:

Observaţii

Adresa livrării:

Culoarea

Tipul porţii

Nr. Ordine

7.argintie 9007

8.argintie 9006

27.alte RAL

Geam ul
ELOX

Panou ALU

Număr geamuri (buc.)
Măner bilă
(negru/ inox)

buc., poziţionare, schiţă

Grilă de ventilaţie

Blocator interior
6.coajă

5. opal

4. bronz

3. kristal

2. stucco

sticla:1. transparentă

2. RAL (specifică nr.)

2

20.nuc natural.-35

19.stejar de baltă-32

2.măner -bilă
3.încuietoare panică

17.oregon-30

18.stejar rustical-31

LUXURY

3.alte RENOLIT

2.alte RAL

1.standard-negru

alum iniu inferior şi superior

16.douglas-29

FINAL

feronerie:1.măner-măner

15.stejar natural-27

Culoarea profilului de

deschidere din exterior :S/D

ACTUAL

de presiune

poziţionare: m-mijloc, a-alte (schiţă)

14.nuc balsamic-25

CLASIC

4. Întrerupător cu cheie sub tencuială
2. de contact pt. lamela

culoarea ramei: 1.albă, 2.argintie, 3.alte RAL, 4.alte RENOLIT

10. Lamela de presiune - optocontrol SIMU

9.Receptor pentru DO,SA HZ receiv er

fără aretaţie, IP 65

8. Transmiţător 3 butoane PT 83T,

cu întrerupător), IP 54

7.Far av ertizare Master Pro 230V

6. Fotocelule SIMU.

5. telecomandă TSA+ (4 canale)

1. standard

13.stejar închis-24

3. Întrerupător cu cheie pe tencuială

Etanşare de jos:

Uşa pietonală:
typ: A - ALTO (pragul standard), B - BASSO (pragul îngust)

11.cireş amareto-22

12.pin de munte-23

Tipul panoului:

2. Consloămpt montaj SIMUBOXU

SD 410 pentru SIMUBOX

1. Unitatea de control SIMUDRIVE

Accesorii electrice :

3f, 400V cu NHK - lanţ

4. Motor SIMUBOX 120/25 până 45 m

1f, 230V cu NHK -lanţ

3. Motor SIMUBOX 80/25 până 30 m

2.manual cu reductor mechanic

Acţionare:

Garnitură inferioară

1.manual

Culoarea profilului de

Panou ALU ELOX :

Telecomandă în plus

culoarea: 1. surov ý elox

aluminiu superior şi inferior

38.rama PVC netedă, stejar auriu, sticla transparentă (488x 322) poziţia în poartă: ordinea

37.rama netedă din gumă neagră, sticla transparentă (655x 337)

36.rama PVC netedă, albă, sticla transparentă (610x 146)

35.rama PVC netedă, albă, sticla chinchilla (511x 321)

34.rama PVC netedă, albă, sticla transparentă (511x 321)

33.rama inox , sticla transparentă (310x 310)

32.rama inox , sticla transparentă ( priem.330)

31.rama PVC w oodgrain, albă, sticla sablată (488x 322)

30.rama PVC w oogdrian albă, sticla transparentă (488x 322)

Okienko:

Deschidere

Data livrării:

Deblocator de urgenţă

39.rama PVC netedă, nuc închis, sticla transparentă (488x 322) panoul de jos - 1,2,3,4,5...

29.albastru RAL 5010

28.roşu RAL 3000

Uşă pietonală

Feronerie

Adresa livrării:

Colţar de montaj 30x30 (3

10.inox

VIII. HL-P - ridicare înălţată oblică 9.antracit 7016

VII. ST-P - ridicare oblică

arcuri deasupra deschiderii

26.alte renolituri

VI. VL GILOTINA - ridicare înălţată6.maro 8014

24.macore-43
25.stejar deschis-44

4.nuc închis

V. VL GILOTINA - ridicare înălţată5.cireş

IV. HL - ridicare înălţată

22.mesteacăn roz-41
23.nev ada-42

2.stejar auriu

3.mahon

III. LHI 300 - feronerie îngustată

LHI 200 - feronerie îngustată

Numar (bucăţi)

II.

Înălţime buiandrug
21.teak-40

D (mm)

Culoarea panourilor:

S (mm)

1.Albă RAL 9010

Adăncimea plafonului(mm)

ST- feronerie standard

Tipul

I.

Lăţime Înălţim
(mm) e (mm)

Şpalet

Poziţionarea

Tipul porţii de garaj:

Observ aţii:

Tipul

Dimensiune
gol

Autoînchizător
Tipul

Panoul

Bucăţi

www.suntech-romania.ro

Culoarea ramei

Data comandării:

Culoarea

0257/474 447
0257/474 437

Sticla

T el. :
Fax:

Acţionare

Modul de livrare:

Receptor extern (buc.)

Nr. comandă:

Poziţia pe poartă

Cumpărător:

Accesorii

S.C. Suntech S.r.l.
Calea Aradului nr. 1
315500 Nădlac

(tipul, nr. buc.)

POARTĂ GARAJ INDUSTRIALĂ SECŢIONALĂ

(1 stand.+ x buc în plus)
2

