
Specificaţii tehnice Accesorii uşi

Structura panoului

strat final (finisaj exterior)
strat suport (substrat)

tratament chimic
înveliş zinc / aluminiu

foaie de oţel
înveliş zinc / aluminiu

tratament chimic
strat de protecţie

miez spumă poliuretanică

Material: panouri de oţel de tip sandwich, cu ranforsări în zona balamalelor, protejate 
anticoroziv, cu finisaje: Woodgrain (presaj imitaţie lemn), Lis (neted), Stucco (coajă 
de portocală) sau Microrib

Izolaţie: spumă poliuretanică ecologică de 40 mm 

Etanşare: cu garnituri de cauciuc, pe întreg conturul uşii

Sisteme de rulare şi echilibrare: şine de culisare din oţel galvanizat, role nylon cu 
rulmenţi grafitaţi

Cabluri de tracţiune: din oţel galvanizat

Variante constructive: cu geamuri sau panouri vitrate cu geam acrilic, grile de 
aerisire, uşă pietonală

Acţionare: manuală, cu arcuri de torsiune (cu blocare din închizător exterior/zăvor 
interior); electrică, cu acţionare din buton (cu blocare automată din motor)

Siguranţă: protecţie împotriva prinderii degetelor; protecţie împotriva accidentărilor 
asigurată prin îmbinarea semicilindrică între secţiuni; dispozitive de siguranţă 
pentru ruperea arcului; posibilitatea achiziţionării cu fotocelulă (recomandat!) pentru 
evitarea închiderii accidentale şi protecţia maşinii/obiectelor/persoanelor aflate în 
preajmă (opţiune valabilă în cazul uşilor automatizate)

Dimensiuni: L: 2200 - 5000 mm, H: 1830 - 3000 mm

Alte specificaţii: posibilitatea de a încorpora uşă pietonală cu sau fără prag

Material : oţel zincat interior şi exterior

Substrat: grosimea tablei - 0.5 mm la interior şi exterior

Finisaj interior: alb RAL 9010, vopsea termorigidă poliester 25 µ, netedă sau cu 
presaj lemn

Finisaj extern: vopsea termorigidă poliester 25 µ, netedă sau cu presaj lemn

Miez izolator: spumă poliuretanică

Fixare: cu benzi de oţel 20x1 mm, dispuse pe partea superioară şi jos, pe faţa 
interioară

Balama laterală

Suport rolă superior

Balama intermediarăSuport rolă inferior

Fereastră (cu ramă de culoare albă 
sau neagră şi formă dreptunghiulară, 

rotundă sau pătrată)

Set mâner (interior + exterior)

Închizător

Siguranţă
rupere arc

* Accesoriile (feroneria) se poate personaliza prin vopsire în câmp electrostatic a 
setului de şine, balamale, arcuri şi a capetelor de panou

Woodgrain  
(presaj imitaţie lemn)

Lis (neted) Stucco (coajă 
de portocală)

Microrib

Modele/culori de panouri

Mostră
culoare Culoare

Casetat Cu dungi 
orizontale

Cu o linie
centrală

1 Alb pur
(RAL 9010) S S S

2 Maro 
(RAL 8014) C S C

3 Stejar auriu S S S

4 Stejar închis 
(nuc) C S C

5 Stejar rustic C S C

6 Stejar 
deschis C C C

7 Mahon S S C

8 Fildeş
(RAL 1015) C C C

9 Roşu 
(RAL 3000) C C C

10 Albastru
(RAL 5010) C C C

11 Verde 
(RAL 6005) C C C

12 Gri antracit
(RAL 7016) C C C

13 Gri alb
(RAL 9002) C C C

14 Aluminiu alb
(RAL 9006) C C C

15 Aluminiu gri
(RAL 9007) C C C

*S = în stoc            *C = la comandă

Finisaje
Woodgrain şi Lis - valabil pentru culorile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 (din tabelul 
de mai sus) 
Stucco şi Microrib - valabil pentru culorile: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (din 
tabelul de mai sus) 
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