
Minőségi megoldások 
100 év gyártási tapasztalatával
Lakossági szekcionált garázskapuk



Linea törtfehér

Linea vízszintesen bordás mintázatú szekcionált garázskapu
Külső- és belső oldalon is vízszintesen bordázott, hőszigetelt szekcionált garázskapu. Kéthéjú acéllemez  panelből, 
kívül-belül stukkó (kissé rücskös) felülettel, 42 mm vastag, PU hőszigeteléssel, ujjbecsípődés elleni védelemmel.
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Natura fehér RAL 9016

Natura minta nélküli szekcionált garázskapu
Külső oldalon minta nélküli, sima felületű, belső oldalon vízszintesen bordázott, hőszigetelt szekcionált  garázskapu. 
Kéthéjú acéllemez panelből, 42 mm vastag, PU hőszigeteléssel, ujjbecsípődés elleni védelemmel. A fa-dekor 
 panelek kivételével a felület nagykeménységű, mikroszemcsés.

Natura ezüst RAL 9006 Natura antracitszürke RAL 7016

Natura aranytölgy fa-dekor Natura dió fa-dekor Natura rozsdás
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Egyrétegű betét

Lumina alumínium panoráma-ablakos szekcionált garázskapu
Fehér vagy egyedi RAL színre festhető alumínium profilokkal, 42 mm vastag,  ujjbecsípődés elleni védelemmel.

Kétrétegű betét MDF betét Perforált lemez betét

Lumina fehér vagy egyedi RAL színre festve



Saját szervizcsapat

Nagy tapasztalattal rendelkező szervizeseink folya-
matos háttértámogatást nyújtanak munkánkhoz. Akár 
több évtizede működő rendszereink javítását, felújítá-
sát is tudjuk vállalni.

Saját termék – saját fejlesztésű tervező szoftver 

Saját vasalat rendszerünkkel az egyszerűen megvaló-
sítható, a szilárd rögzítés miatt hosszú távon tökéletes 
működést biztosít. Mindeközben a kiegészítő elektro-
nikák, kapunyitó berendezések, parkoló rendszerek és 
okosotthonok terén is széles körben és magas minő-
ségben szolgáljuk ki a vevői és szállítói igényeket.

A „Kling” program már nem csak 
ajánlatkészítésre és tervezésre 
alkalmas, hanem a teljes anyag-
szükségletet is diszponálja a 
gyártóüzem számára a meg-
rendelt kapu adatai alapján, 
ezen felül a számítógép ve-
zérelt megmunkáló központ 
(CNC) számára is megírja a 
munkavégzési parancsokat.

Együttműködés

Több, a világ legnagyobbjai közé tartozó céget kép-
viselünk Magyarországon, de saját fejlesztésű termé-
keinket is egyre nagyobb számban tudjuk értékesíteni. 
Partnereink között tudhatjuk, többek között Európa leg-
nagyobb automatizálási vállalatát is.
Végfelhasználóink jelentős része viszonteladói háló-
zatunkon keresztül éri el termékeinket, emellett Szer-
biában, Romániában,  Ukrajnában, Szlovákiában sa-
ját tulajdonú cégeink állnak a vevők rendelkezésére. 
Ausztriában, Németországban és Svájcban helyi cé-
gekkel működünk együtt.

–  Hőhídmentes, ujjbecsípődés ellen védett.
– Panel vastagság 42 mm.
–  Belső forgáspontú zsanérokkal az ujjbecsípődés 

elleni védelemért.
– Rugótörés-védő.
– Csapágyazott, teflon futófelületű görgő.
–  Min. 15 ezer nyitásra méretezett torzió rugós vasalat.
–  Vízszintesen bordázott és minta nélküli 

(fehér, szürke és antracit, valamint aranytölgy 
és dió fa-dekor) kivitelben, vagy bármely 
RAL színre festve.

– Ablakos vagy Lumina panoráma szekció.
–  Beépített, normál vagy alacsony küszöbös 

személybejáró.
– Motoros vagy kézi működtetés.
– Örök garancia elérhető.

Kedvező ár, rövid teljesítési határidő 
kiváló ár-érték arány 

A termékeink gyártása során maximálisan a vevő igé-
nyeihez illeszkedve dolgozunk, emellett termékeink leg-
magasabb szintű ÉMI-TÜV minősítéssel rendelkeznek, 
amelyekkel, komplett projekt kivitelezést is vállalunk.

Hazai alkatrészek – magyar termék

Missziónk, hogy a lehető legnagyobb mértékben hazai 
alkatrészeket használjunk munkánk során, termékeink, 
szolgáltatásaink minél nagyobb körben elismertté vál-
janak. Ezen törekvésünket már nem csak a hazai pia-
con, de sok más országban is siker koronázta.

Pótalkatrész ellátás – saját raktár

Önálló, saját raktárunk lehetővé teszi, hogy vevőink 
számára egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmessé te-
gyük a pótalkatrész ellátást, hisz ezt a szolgáltatást is 
nálunk vehetik igénybe.

Lakossági szekcionált garázskapuk



Választható vasalatok

Alaptartozékok

QF200 vasalat

Torzió rugós, dupla sínes garázs-
kapu vasalat. A rugók a függőle-
ges vasalat tetején, a nyílás fölött 
helyezkednek el. A minimális felső 
helyigény a nyílás fölött 200 mm. A 
torziós rugók minimum 15 000 nyi-
tásra vannak méretezve.

min. 300 mm

QF300 vasalat

Torzió rugós, szimpla sínes garázs-
kapu vasalat. A rugók a függőle-
ges vasalat tetején, a nyílás fölött 
helyezkednek el. A minimális felső 
helyigény a nyílás fölött 300 mm + 
motorsín magassága (340 mm). A 
torziós rugók minimum 15 000 nyi-
tásra vannak méretezve.

QF70 vasalat

Torzió rugós, dupla sínes garázs-
kapu vasalat. A rugók a vízszintes 
vasalat végén helyezkednek el. A 
minimális felső helyigény a nyílás 
fölött 70 mm + motorsín magas-
sága (110 mm). A torziós rugók 
minimum 15 000 nyitásra vannak 
méretezve.

Védősapka merevítőbordához

Kisajtó és >_ 5000 mm szélesség-
nél eltakarja a mere ví tő borda éles 
széleit, amely sérüléseket okozhat, 
és növeli a garázs kapu esztétikus 
megjelené sét is.

Betörés elleni védelem

Megnehezíti a garázskapu kivülről 
történő erőszakos kifeszítését ille-
téktelenek számára.

Sarokburkolat

Műanyag sarokburkolat a vízszintes 
sín hátsó összekötőelem csatlako-
zásához, rögzítő csavarokkal. 
Növeli a garázskapu műszaki tar-
talmát, annak gyorsabb szerelését, 
esztétikus megjelenését, és egy-
ben sérülés elleni védelem is, mivel 
eltakarja az acél profilok vágott éles 
végeit.

Függesztő elemek

A vízszintes sín biztonságos rögzí-
té séhez. Nagyban megkönnyíti a 
szerelést, elegáns és esztétikus 
megjelenést biztosít.

min. 200 mm min. 70 mm



Az Ön viszonteladója:

www.kling.hu

Kaputechnikai megoldások egy kézből

Tradíció 1920 óta

A Kling Kft. mai napig is tartó sikertörténete az 1920-
as években kezdődött, amikor Kling  Sándor, a dédapa 
megnyitotta első kovácsműhelyét Budapesten. Remé-
nyeinek megfelelően az akkori műhely ma már tradíciót 
jelképező családi vállalkozássá nőtte ki magát, amely 
saját fejlesztésű termékeivel és világcégek magyaror-
szági képviselőjeként, azok gyártmányaival a kapu-
technika legszélesebb választékát kínálja.
Az 1990-ben megalapított Kling Kft.-t jó pár vállalkozási 
forma megelőzte. Az 1940-es évek elején a nagyapa, 
3. Kling Sándor már vastelepet üzemeltetett, emellett 
pedig gépkereskedését is megnyitotta. A történelem 
szele azonban itt is nyomott hagyott: 1940-es évek vé-
gén az államosításokkal a család elvesztette vastele-
pét, a műhelyét és az üzletét is. Azonban a kovácsolási 
munkák így is folytatódtak Rákosmezőn, a család egy 
régebbi nyaralójában. A 60-as évektől kezdődő kisipa-
ros tevékenységben már saját műhelyben folyt a keríté-
sek, kapuk és ollós rácsok gyártása, 1970-ben a déd-

apa Kling Sándor tsz-melléküzemágban vitte tovább a 
munkát, fia pedig kisiparossá vált.
A Kling Kft. 1990-es megalapítása utáni fontos mérföld-
kő érkezett el a vállalat és a család életében egyaránt: 
1997-ben megnyitották a ma is raktár, kereskedelmi és 
gyártó bázisként működő telephelyet Kőbányán. 2007-
ben, a nagyapa Kling Sándor halálával a cég vezetését 
4. Kling Sándor és testvére Imre vette át, ezzel tovább 
víve a családi tradíciót.
Azonban az új generáció is csakhamar bekapcsoló-
dott a munkába. Kling Szandra, aki profi vízilabdázó-
ként építette karrierjét 2013-ig és 5. Kling Sándor, aki 
a világhírű Red Bull Formula 1-es csapatnál tervező-
mérnökként dolgozott 2015-től 2018-ig, ma már straté-
giai igazgatóként és műszaki igazgatóként tevékeny-
kednek a cégnél.
A sok éves  tradícióhoz a fejlődés és fejlesztés is hozzá 
tartozik, ezek célja továbbra is a tökéletes minőségű és 
egyszerűen telepíthető kapuk gyártása.


