
GARAŽO VARTAI „PRO“

Garažo vartai „PRO” - optimalus sprendimas pramoniniams - komerciniams pastatams. Kokybiškų medžiagų 
parinkimas, aukšti techniniai reikalavimai suteikia šiam produktui tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Pramoninių 
sekcinių vartų konstrukcija ir komplektuojančios dalys yra pritaikytos ilgalaikei eksploatacijai net ir intensyviai 
naudojant. Maksimalūs išmatavimai - 7000 x 7000 mm. 

▎  Standartinė sąrama - 420 mm 
▎ Pritaikyti ilgalaikei eksplotacijai 
▎ Atitinka standartą EN 13241-1 
▎ 25.000 - 50.000 darbo ciklų 
▎ Septynios spalvos
▎ Segmentai: Basic (Italija)
▎ Garantija - 24 mėnesiai
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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.

VARTŲ SĄRAMA - būtinas 
sąraminis aukštis (atstumas 
nuo angos viršaus iki lubų). Nuo 
sąramos aukščio priklauso vartų 
pakilimo tipas. Galimi 5 skirtingi 
pakilimo tipai pramoniniams 
vartams „PRO“. Pakilimo tipas 
parenkamas, atsižvelgiant į 
vartų angos matmenis.

VARTŲ KONSTRUKCIJA

180 - 420 MM 25.000 - 50.000 2 MM

DARBO CIKLŲ - garažo vartai 
„PRO“ komplektuojami su 
sukimo („Torsion“) spyruoklėmis. 
Spyruoklių ilgaamžiškumas 
25 000 - 50 000 atidarymo/
uždarymo ciklų, diametras 95-
152 mm. Komplektuojami su 
apsaugomis nuo spyruoklių 
lūžimo.

VARTŲ KREIPIANČIASIAS - 
gaminame iš 2 mm storio 
cinkuoto  plieno. Visus 
sujungimus atliekame specialia 
įranga, naudojant šaltojo 
kniedijimo būdą. Gamybos 
proceso metu nenaudojame 
suvirinimo, todėl detalių 
apsauginis galvaninis sluoksnis 
išlieka nepažeistas.

Vartų tipas Pramoniniai

Maksimalūs matmenys 7000 x 7050 mm

Segmentų storis 40 mm

Segmento šilumos laidumas U 0,58 W/m2K

Oro pralaidumas 3 kasė

Atsparumas vėjui 2 klasė

Atsparumas vandens praleidumui 3 klasė

Angokraščiai ≥ 100 mm

Minimali sąrama ≥ 180 mm

Spyruoklių tipas Sukimo („Torsion”)

Spyruoklių vieta Gale/Priekyje

Spyruoklių ilgaamžiškumas min. 25 000 ciklų

Apsaugos nuo spyruoklių lūžimo Yra

Garantija 2 metai

SPECIFIKACIJOS VARTŲ SPALVOS

STANDARTINĖS SPALVOS

NESTANDARTINĖS SPALVOS 

Siauros lentelės 
Aukštis  

110 mm

BALTA  
“Stucco” 
RAL9016

SIDABRINĖ  
“Stucco” 
RAL9006

PILKA  
“Stucco” 
RAL7016

RUDA  
“Woodgrain” 

RAL8014

Lygus paviršius PILKA  
“Flat”  

RAL7016

Plačios lentelės  
Aukšis  

235-270 mm

Auksinis 
ąžuolas 

Kedro riešutas 

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

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.


