
UŞI DE GARAJ SECŢIONALE REZIDENŢIALE

PREZENTARE

DETALII TEHNICE

08/RAL 8019

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ CONSTRUCTIVĂ A 

UŞII: H=3035mm
 Motorul utilizat pentru uşi rezidenţiale se 

montează deasupra sistemului de culisare şi ridică (cu o 

echipare STANDARD) o uşa de până la 9mp /o înălţime a 

uşii de maximum 3035 mm.

 Numărul de închideri/deschideri poate fi de 

aproximativ 10/zi.

 Uşile de garaj Kondor sunt soluţii practice, de 

uz îndelungat, care reunesc, printre cele mai 

importante avantaje, o durată de viaţă foarte mare şi 

un confort, de nenumărate ori, indispensabil.

Uşile secţionale sunt produse de o calitate 

exceptională, construite astfel încât să respecte toate 

cerinţele clienţilor noştri. Rezistă la o funcţionare de 

minim 25.000 de cicluri de închidere-deschidere, 

adică aproximativ 20 de ani. 

PANOURI
 Sandwich din două foi de oţel galvanizat (0.5 mm 

grosimea tablei, vopsită electrostatic) şi spumă 

poliuretanică.

 Grosimea panourilor este de 42mm, înălţimea 495mm 

sau 615mm.

 Sistem de protecţie împotriva prinderii degetelor “nas” 

asimetric cu cheder.

ÎNTOTDEAUNA FAŢA INTERIOARĂ A 

PANOULUI VA FI ALBĂ. VOPSIREA 

PANOURILOR ESTE TIP AUTO.

Culori standard

Alb Maro

RAL 9002

Argintiu

RAL 8019 RAL 9006
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DETALII TEHNICE

Panouri metalice,

cu întăritură din tablă 

de oţel galvanizat

Balama 

intermediară

Balama 

reglabilă sus

Cheder superior

 

Cheder inferior, care asigură

etanşeitate şi izolare suplimentară 

 Prin ajustarea panourilor atât pe lăţime, cât şi pe 

înălţime, se pot obţine dimensiuni intermediare.

BUIANDRUG MINIM NECESAR pentru modelul cu arc în faţă:

- 210 mm, acţionare manuală

- 250 mm, acţionare electrică. 

 Elementele componente ale uşii sunt din oţel galvanizat 

cu grosimea de 2 mm. 
Arcurile de torsiune sunt dotate cu

 un sistem împotriva ruperii

Balamale de capăt au un sistem 
împotriva ruperii cablurilor

Arcurile rezistă la o funcţionare de  
25.000 de cicluri (aprox. 20 ani)

Arcuri de torsiune

 

Opţional, uşile de garaj pot fi dotate 
cu ferestre sau cu uşă pietonală. 

 
Prezintă garnituri de etanşare între 

panouri şi pe conturul uşii

Fereastră încorporată 

opţional

LA CERERE, UŞILE SE POT VOPSI ÎN ORICE 

CULOARE DIN PALETARUL RAL ŞI DIN GAMA DE 

IMITAŢIE LEMN: STEJAR AURIU, STEJAR ÎNCHIS, 

MAHON, NUC, WENGE.

UŞI DE GARAJ SECŢIONALE 
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UŞI DE GARAJ SECŢIONALE 

COMPONENTE

HARD-UL UŞII DE GARAJ

Stâlpi verticali, şine verticale, 

şine orizontale (oţel galvanizat 

2mm)

Balamale intermediare pentru 

panouri

Balamale laterale reglabile

Romburi de ancorare, tampon 

cauciuc (sau tampon cu arc)

Role de cablu, cablu din oţel, 

scripeţi

Materiale auxiliare (şuruburi 

pentru montarea balamalelor 

pe panouri, şuruburi pentru 

îmbinarea şinelor)

Flanşe de prindere

Role cu rulmenţi

Ax şi arcuri de torsiune (cu 

adaptor de arc)

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Profil de închidere tip C, 

pentru şinele orizontale şi 

colţari de prindere

9.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
PENTRU MAI MULTE DETALII DESPRE COMPONENTELE ŞI 

ACCESORIILE UŞII DE GARA J PUTEŢI APELA LA UNUL DINTRE 

CONSULTANŢII NOŞTRI  DE VÂNZĂRI.
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