OPTIMA
Lakossági szekcionált garázskapuk

MEDIO fehér
faerezetes, RAL 9016

MEDIO antracit
faerezetes, RAL 7016

MEDIO aranytölgy
faerezetes

MEDIO dió
faerezetes

Az OPTIMA szekcionált garázskapu középbordás mintázatú, 40 mm vastag CFC-mentes PU hőszigetelésű,
ujjbecsípődés ellen védett, hőhídmentes, kívül-belül acéllemez borítású panelből készül. A panelek belső oldala
vízszintes bordás mintázatú, fehér színű és stukkó (kissé rücskös) felületű.

OPTIMA kapuk jellemzői

Kapuvasalatok

– 40 mm vastagság a panelek teljes felületén.
– Minden paneltípus külső oldalon középbordás, faerezetes;
belső oldalon vízszintesen bordázott, stukkó felületű (kissé rücskös),
fehér színű.
– CFC-mentes, önkioltó poliuretánszigetelés.
– Tűzihorganyzott, kívül-belül (kéthéjú) acéllemez borítás.
– Hőhídmentes panel. Hőátbocsátási tényező: U=0,5 W/m2K.
– Belső forgáspontú zsanérokkal az ujjbecsípődés
elleni védelemért.
– Min. 15 000 nyitásra méretezett torzió rugó(k) vagy húzórugó.
– Rugótörés-védő, torzió rugós kapuk esetében.
– Kívül-belül ujjbecsípődés elleni védelem.
– Belső vezetésű, hatszoros biztonsággal méretezett drótkötél.
– Műanyag futófelületű, csapágyazott görgők.
– Állítható oldalsó görgőtartók.
– Teljes körű benyúlás elleni védelem a zsanéroknál és a sínek mentén.
– Kisiklás elleni védelem.
– Horganyzott, végigfutó vasalat.
– 5000 mm kapuszélesség felett 2 db Omega merevítő-borda ajánlott!
– Fekete színű alsó és oldalsó réselzáró gumi.
– Fekete színű felső réselzáró gumi, gumitartó profillal.
– Fehér kapuknál eloxált, festett kapuknál festett alsó aluprofil.
– Középső tengelytartó konzollal állítható motorsín-rögzítés.
– A kapuk 14-féle standard szélességi és 5-féle magassági
méretben rendelhetők. Mind szélességben, mind magasságban
speciális méretre gyártás is lehetséges, amelynek gyártási és szállítási
határideje megegyezik a standard méretű kapukéval, akár 3-4 nap.
– Nagy panelkészlet, rövid gyártási idő.
– Bármilyen alkatrész raktárról, azonnal kapható.
– A kapuk húzórugós vasalattal is rendelhetők (min. felső helyigény
kézi működés esetén 70 mm, motoros működés esetén 110 mm).
Feláras kiegészítők
– Ablak, szellőzőelem, beépített zár és szerelési kiegészítők.
– A MEDIO fehér paneles kapukat igény esetén egyedi RAL színre
festve.

Az Ön viszonteladója:
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QF260 vasalat
Torzió rugó a függőleges vasalat tetején
helyezkedik el, a minimális felső helyigény
260 mm + a motorsín
magassága (motoros
kapu estében).

QF180 vasalat
Torzió rugó a függőleges vasalat tetején
helyezkedik el, a minimális felső helyigény
180 mm.

EX110 vasalat
Húzórugós vasalat,
motoros működtetés
esetén a minimális
felső helyigény 110 mm
(max. 4500x2460 mm
kapuméretig rendelhető.

